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دراسة : ألطفال يف وضعية الشارع يف اجملتمع ادلصريا أنسنة مؤسسات رعاية زلددات
 دور الرتبية ابجليزةبميدانية 

 د. خالد عبد الفتاح عبد هللا

 أستاذ مساعد علم االجتماع، آبداب حلوان
 

 أوال: اإلطار النظري وادلنهجي للدراسة

 مشكلة الدراسة-1

اجملتمع اؼبصري خاصة خبلل السنوات السبع مع تفاقم مشكلة أطفال الشوارع يف 
أبعداد تًتاوح بُت ربع مليون  3122اؼباضية، وىى اليت كان يقدر اػبرباء حجمها قبل ثورة يناير 

مليون طفل، يًتكزون يف اؼبدن بشكل كبَت، عجزت كثَت من اعبهود األىلية واغبكومية لتوفَت  3و
 التاامل مع اؼبشكلة، وىناك الكثَت من األسباب أشكال الرعاية البلزمة ؽبم، وفشلت أغلبها يف

وراء ذلك، ولكن ما يستحوذ على االىتمام ىنا تلك اؼبتالقة ابعبهود اغبكومية، فقد ركزت 
اغبكومة اؼبصرية اىتمامها أبطفال الشوارع يف جوانب تشرياية قانونية، وأخرى رعائية متمثلة يف 

مؤسسة على  48لتضامن االجتماعي والبالغ عددىا دور الرعاية االجتماعية التاباة لوزارة ا
 مستوى اعبمهورية.

عن خطة اسًتاتيجية لتطوير ىذه  3124وقد أعلنت وزارة التضامن االجتماعي عام 
ربسُت البيئة احمليطة و تطوير البنية التحتية وتطوير ورش اإلنتاج والتدريب، اؼبؤسسات واليت تتضمن 

فيو واؼببلعب، وكذلك تنفيذ برمام  الرعاية اؼبؤسسية والتهىيلية دبايشة الطفل، وتوفَت أماكن للًت 
، وبدأت زبصصاتو ة، ورفع كفاءة اعبهاز الوظيفي بكافيواجملتما ىهبدف إعادة الدم  األسر 

 الوزارة ابلفال يف تنفيذ ىذه اػبطة يف طبس مؤسسات ابلقاىرة واعبيزة وأسيوط كمرحلة أوذل.

فال الشوارع اغبكومية واألىلية يف مصر تفتقر ؼباايَت لال كثَت من مؤسسات رعاية أط
ومهارات مهنية على كبو هبالها غَت جاذبة وطاردة لؤلطفال، فهفضل ىذه اؼبؤسسات يف اعبوانب 
اؼبؤسسية والتنظيمية ال ربقق نسب اإلشغال اؼبثلى ؽبا. لذلك تاترب اعبوانب اؼبؤسسية والتنظيمية 
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ألطفال من الاوامل اغباكمة يف قباح ىذه اؼبؤسسات وتوجهها ومناخ الامل وطرق التاامل مع ا
كبو األطفال بشكل أساسي. ومن ٍب ياد نظام اغبوكمة )اغبكم الرشيد( وطبياة اؼبناخ التنظيمي 
ومدى توجو مؤسسات رعاية األطفال كبو الطفل ابلشكل الذي يراعى كرامتو كإنسان، ووجوده  

اح ىذه اؼبؤسسات، ولذلك تستحق اؼبراجاة ورصد كطفل، من الاوامل الكاشفة عن مدى قب
 أوضاعها وربليل جوانب القوة والضاف فيها.

ومن ٍب هتتم ىذه الدراسة برصد وربليل األوضاع الراىنة للحوكمة واؼبناخ التنظيمي 
واألنسنة داخل إحدى اؼبؤسسات اغبكومية لرعاية أطفال الشوارع، وربليلها يف ضوء أطروحة 

حيث تلفت ىذه األطروحة جملموعة من اؼبخاطر خارج السياق اؼبؤسسي لدور  ؾبتمع اؼبخاطر،
رعاية األطفال، واليت قد سبتد لداخلها، ومن ىذه اؼبخاطر ذات الابلقة اؼبباشرة ابؼبوضوع ما يتالق 

 خبصائص وظبات الدولة واالقتصاد.

دبؤسسات الرعاية يف ىذا اإلطار فقد اىتم الًتاث البحثي يف الالوم االجتماعية يف مصر 
، وجودة (2)االجتماعية لؤلطفال على مستوى توفَت بيئة جيدة داخل مؤسسات الرعاية من ماحية 

، واذبو تيارا اثلثا يف الًتاث (3)حياة األطفال داخل ىذه النوعية من اؼبؤسسات من جانب آخر 
، واىتمت (4)ية البحثي حول البحث عن فاالية اػبدمات اؼبقدمة لؤلطفال داخل مؤسسات الرعا

دراسات ىذه التيار بتنمية مهارات وقدرات األطفال داخل مؤسسات الرعاية، مع اإلشارة إذل 
القدرات اؼبؤسسية، وكفاءة مقدمي اػبدمات. واؼببلحظ على ىا الًتاث البحثي، أن يتسم بتادد 

والًتبية وعلم التخصصات البحثية، فقد جذب اؼبوضوع اىتمام علم االجتماع واػبدمة االجتماعية 
النفس إذل جانب زبصصات اجتماعية أخرى. واؼببلحظ أيضا أن ىذا الًتاث البحثي يقًتب 
بشكل أو آبخر، عرب تبٍت أحد اؼبؤشرات، من مفهوم األنسنة، ولكن يفتقر الًتاث البحثي إذل 
دراسات تنطلق من كامل مؤشرات مفهوم األنسنة. أو مؤسسات الرعاية اؼبتجهة كبو الطفل، 
وتضاو يف االعتبار األول عند تقدًن خدماهتا. وقد ألقي ربليل ىذا الًتاث البحثي أبنبية علمية 
على ىذه الدراسة حيث أهنا تدعو إذل التهكيد على االىتمام البحثي جبوانب أنسنة اؼبؤسسات 
اء بشكل، ومؤسسات الرعاية االجتماعية بشكل خاص. كما تتميز األنبية التطبيقية للدراسة إبلق
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الضوء على أنبية أنسنة اؼبؤسسات، ومساعدة مقدمي اػبدمات ومتخذي القرار على االذباه كبو 
 مزيد من أنسنة اؼبؤسسات، ال سيما مؤسسات رعاية األطفال.

 مفاهيم الدراسة-2

 حوكمة ادلؤسسات: ادلفهوم ومؤشرات قياسه-أ

ن اؼبفاىيم رائجة بايدا عن اترىبو وعبلقتو ابلشركات، فقد أصبح مفهوم اغبوكمة م
االنتشار يف الوقت الراىن وكثَت االستخدام يف ؾبال إدارة اؼبنظمات اغبكومية واألىلية، حيث 
يشَت إذل النظام الذي يتم من خبللو إدارة اؼبؤسسة والتحكم يف أعماؽبا، كما يشَت إذل الابلقة بُت 

الباض اآلخر يشَت لو ابعتباره ؾبالس إدارات واعبهاز اإلداري واؼبستفيدين يف ىذه اؼبؤسسات، و 
 التقاليد اؼبتباة يف فبارسة السلطة داخل مؤسسة ما.

وهتدف قواعد وضوابط حوكمة اؼبؤسسات إذل ربقيق الشفافية والادالة، ومنح حق 
مساءلة اإلدارة، مع مراعاة مصاحل الامل والامال، واغبد من استغبلل السلطة يف غَت اؼبصلحة 

قواعد تؤكد على أنبية االلتزام أبحكام القانون، والامل على ضمان مراجاة الاامة. كما أن ىذه ال
 األداء اؼبارل، ووجود ىياكل إدارية سبكن من ؿباسبة اإلدارة.

من اؼبهم اإلشارة إذل أن للحوكمة ؿبددات خارجية وؿبددات داخلية، حيث تتالق 
 يتالق ابلثقافة الاامة ومستوتات احملددات اػبارجية ابؼبناخ السياسي والوضع التشرياي، وأحياما

اؼبشاركة االجتماعية، بينما تتالق احملددات الداخلية ابلقواعد واألسس اليت ربدد كيفية ازباذ 
 القرارات وتوزيع السلطات داخل اؼبؤسسة على كبو يقلل من تاارض مصاحل األطراف اؼبانية.

 :(5) يتفق اؼبتخصصون على أن للحوكمة تساة مبادئ أساسية ىي

، وياٌت قياس اؼبمارسات واػبطوات اليت يتم اتباعها لضمان احملاسبة اؼبالية، ادلساءلة
 والقانونية، واإلدارية، وأحياما السياسية.

، ويقصد هبا قياس مدى اشًتاك اؼبواطنُت )اؼبستفيدين من اؼبؤسسة( ابلرأي ادلشاركة
 سة اؼبختلفة.والتقييم والشكاوى واؼبقًتحات والتربعات يف أنشطة اؼبؤس
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، وتاٌت قياس مدى سهولة اغبصول على اؼبالومات، ودرجة انفتاح اؼبؤسسة الشفافية
 للمستفيدين، واعبمهور بشكل عام.

، يقصد هبذا اؼببدأ قياس درجة التطابق بُت سلوكيات وسياسات اؼبؤسسة سيادة القانون
 والقواعد والقوانُت اؼبنظمة ؽبا.

ة تواجد نظام متكامل وفاال جملاهبة الفساد يف ، ويقصد هبا درجمكافحة الفساد
 اؼبؤسسة.

، وتاٌت درجة استجابة اؼبؤسسة لرغبات واحتياجات اؼبواطنُت واؼبستفيدين،  االستجابة
 كذلك درجة استجابتها للتغَتات السياسية واالقتصادية واؼبؤسسية.

يدين على قدم ، وتاٌت قياس درجة تقدًن اؼبؤسسة خدماهتا للمواطنُت واؼبستفالعدالة
 اؼبساواة وطبقا ؼببدأ تكافؤ الفرص.

، وياٌت بقياس مدى توفَت خدمات اؼبؤسسة أبقل تكلفة ويف أقل وقت وفقا الكفاءة
 ؼباايَت جودة اػبدمة.

 ، وياٌت بقياس رضا اؼبواطنُت عن جودة اػبدمة اليت تقدمها اؼبؤسسة.الفعالية

نها ما يتالق ابلاملية اليت يتم من وىناك من يصنف ىذه اؼببادئ يف ثبلث ؾبموعات م
خبلؽبا اختيار القائمُت على سلطة اؼبؤسسة، ومنها ما يتالق بقدرة اغبكومة على صياغة وتنفيذ 
السياسات، وأخَتا ؾبموعة تتالق ابحًتام اؼبواطنُت واؼبؤسسة للمنظمات اليت ربكم التفاعل فيما 

 بينهما.

 

 اسهادلناخ التنظيمي: ادلفهوم ومؤشرات قي-ب
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يف ذىن الااملُت فيها فبا يدفع  للمؤسسةيارف أبنو اناكاس ػبصائص البيئة الداخلية 
ووبدد إذل درجة كبَتة سلوكو ها حول تنظيم نسيبالثبات يتسم ابلالفرد لبناء تصور ماُت 

يارب اؼبناخ التنظيمي عن ؾبموعة من اػبصائص الداخلية للمنظمة، ابإلضافة إذل  ، لذلكالتنظيمي
 م إدراكية شخصية وبملها األفراد عن حقائق تنظيمية.مفاىي

 :(6)تتمثل خصائص اؼبناخ التنظيمي يفو 

عبارة عن خصائص البيئة الداخلية للمؤسسة )اؼبادية وغَت اؼبادية(، دبا يف ذلك  أنو -
 طبياة اؽبيكل التنظيمي، مبط القيادة، مبط االتصاالت، اؼبشاركة يف ازباذ القرارات، طبياة الامل،

 التكنولوجيا.

ياكس التفاعل بُت اؼبميزات الشخصية والتنظيمية ويارب عن خصائص اؼبنظمة،  أنو  -
 كما يتم إدراكها من قبل الااملُت يف ىذه اؼبنظمة.

أحد احملددات األساسية  يفبينما ياد اؼبناخ التنظيم ،يىبتلف عن اؼبناخ اإلدار أنو  -
 .يددات األساسية للمناخ التنظيمياد أحد احمل يللسلوك، فإن اؼبناخ اإلدار 

والوصول إذل  واإلدراك الذاٌب يوليس مطلق، بسبب تداخبلت الواقع اؼبوضوع نسىب وأن -
 للخروج ابلواقع اؼبدرك. والذاٌب يدم  ما بُت اؼبوضوع

أتثَت واضح على الااملُت يف اؼبؤسسة سلبا أو إهبااب ألنو وسيط بُت متطلبات أن لو  -
 الفرد.الوظيفة وحاجات 

 يتخذ أشكاال ـبتلفة يبكن أن يكون ؽبا أثر إهبايب أو سليب على أداء الامال. وأن -

 أبااد ستة وبصرىا يفهناك من فربديد أبااد اؼبناخ التنظيم،  ىبتلف اؼبتخصصون حول
ملُت، مدى أتثَت الااملُت على ؾبرتات األمور يف امبط االتصال، ازباذ القرار، االىتمام ابلا ىي:
 تتمثل يفيف عوامل خارجية وىناك من هبملها  اغبوافز.وأخَتا نظمة، استخدام التكنولوجيا، اؼب

وعوامل  ،التقنيةو اؼبركزية، اغبجم، تتمثل يف وعوامل داخلية  ،البيئة اؼبادية والبيئة الثقافية االجتماعية
أبااد اؼبناخ  يف ربديد وننمط القيادة، الرقابة والتحفيز. يف حُت اقتصر أخر تتالق ب شخصية
 والتنظيم واألىداف. يعلى اؽبيكل التنظيم يالتنظيم
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 ي يف:اؼبناخ التنظيم عناصر ضوء ذلك يبكن حصر ويف

، حيث يوضح ؤسسةللم يالبناء الذي وبدد الًتكيب الداخل بو قصدوي ي،اذليكل التنظيم
البلزمة لتحقيق  ـبتلف األعمال واألنشطة ىالتقسيمات والتنظيمات والوحدات الفرعية اليت تؤد

نو ياكس نوعية وطبياة الابلقة بُت أقسامها وطبياة اؼبسؤوليات أأىداف اؼبؤسسة، كما 
والصبلحيات لكل منها، فضبل عن ربديد انسيابية اؼبالومات بُت ـبتلف اؼبستوتات اإلدارية يف 

 اؼبنظمة.

شكل مع التنظيم يثل ؿبورا مهما يف الاملية واؼبمارسة اإلدارية، حيث ، ويبمنط القيادة
للمنظمة النجاح إذا ما أتقنت بكافة أباادىا. والقيادة  ىتاط والتخطيط والرقابة فبارسة متكاملة،

يف إطار اؼبمارسة اإلدارية ىي عمليات إيباء أو إؽبام أو أتثَت يف اآلخرين عبالهم ياملون ابلتزام 
 قباز وأتدية مهام مطلوبة منهم.عال ومثابرة إل

تتوقف اغبالة اؼبانوية لؤلفراد يف ـبتلف اؼبستوتات التنظيمية وكذلك ، منط االتصال
إنتاجيتهم على مدى فاعلية وكفاءة االتصال، حيث وبقق ىذا بصفة أساسية تبيان الواجبات 

قبازه، ألنو من اؼبهم للفرد مارفة ؼباذا يقوم واألعباء اػباصة ابلامل للفرد والطريقة اؼببلئمة إل
قبازه إإذل البفاض وتدىور مانوتاتو وأتثر  ىوعكس ىذا يؤد ،نسب ألدائوألابلامل واألسلوب ا

 وزتادة مادالت اغبوادث والفاقد سواء من وقت الامل أو اؼبواد اؼبستخدمة.

وبقق استخدام تكنولوجيا الامل يف منظمات األعمال الكثَت من الفوائد ، التكنولوجيا
إذل تغيَت يف حياة األفراد وكذلك حياة التنظيمات  ىؤدت ياليت تاود على التنظيم وعلى األفراد، فه

ولكن حىت يبكن   اإلدارية من حيث البقاء واالستمرارية ومواكبة اؼبستجدات يف البيئات احمليطة.
 توافر عناصر كثَتة منها:التكنولوجيا االستفادة من التكنولوجيا، يتطلب استخدام 

   ماها ومارفة خصائصها. ماىرة قادرة على التاامل كوادرضرورة وجود 
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  ضرورة الامل على تطوير األنظمة اإلدارية وأنظمة االتصاالت اؼبامول
 منها. واإلفادةللتغَتات  االستجابةتتمكن اؼبنظمة من  يهبا لك

 .الامل على تدريب قوة الامل وزتادة مهاراهتا وقدراهتا 

 يئة الامل على توفَت بيئة عمل جيدة ومناخ تنظيمي فاال قادر على هت
 األجواء اؼبناسبة الستخدام التكنولوجيا.

عملية تفاعل األفراد عقليا  ، وتاٌتالعمل اجلماعي ومشاركة العاملني يف اختاذ القرارات
ووجدانيا مع صباعات الامل يف التنظيم وبطريقة سبكن ىؤالء من تابئة اعبهود والطاقات البلزمة 

 .لتحقيق األىداف التنظيمية

لتحريك  متستخد اإلمكانيات اؼبتاحة يف البيئة احمليطة ابلفرد واليت وتشَت إذل، احلوافز
 الذياؼبزيد من دوافاو كبو سلوك ماُت وأدائو لنشاط أو نشاطات ؿبددة ابلشكل واألسلوب 

 يشبع رغباتو أو حاجاتو.

 : ادلفهوم ومؤشرات قياسهHumanizationاألنسنة -ج

على الفكر الاريب، حيث يؤكد الباض على على الرغم من أن نزعة األنسنة ليست غريبة 
وجود مذىب فكري إنساين يف الاصر الكبلسيكي وربديدا يف القرن الرابع اؽبجري، الااشر 

. وحديثا، يرجع الفضل يف شيوع (7)اؼبيبلدي، ولكن ىذه األنسنة ضمرت إذل درجة النسيان
يف كتابو اؽبام تاليم اؼبقهورين أبهنا   استخدام ىذا اؼبصطلح للًتبوي الربازيلي ابولو فرايري، فيارفها

كلمة منحوتة من اإلنسانية وتاٌت عملية إضفاء النزعة اإلنسانية، وىي من الناحية الفلسفية نظرة 
 ترى يف اإلنسان أرفع القيم، وتدافع عن حريتو وتطوره من كل اعبوانب.

اؼبركز الرئيسي يف  ويصدر فرايري كتابو ابلقول أبن قضية األنسنة من الناحية األخبلقية
اىتمام اإلنسان، وأن ىذا االىتمام يقودما ابلضرورة إذل االعًتاف دبا يناقضها وىى ظاىرة 
البلأنسنة ابعتبارىا حقيقة اترىبية، حيث يساور اإلنسان سؤال حول ما إذا كانت األنسنة يف حد 

ض متامد ومستمر ؽبا، فإهنا ذاهتا أمرا يبكن ربقيقو بصورة كاملة، وبرغم ما تواجهو األنسنة من رف
ما تزال ترزح ربت وطهة الظلم واالستغبلل والقهر والانف الذى يبارسو القاىرون، ورغم ذلك 
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تتهكد حقيقتها بنداءات اؼبقهورين للحرية والادالة ونضاؽبم اؼبستمر من أجل استاادة إنسانيتهم 
 الضائاة.

ل نظم الًتبية، يرفض ما يسمى وسايا من فرايرى لتطبيق فلسفتو ىذه يف دراسة وربلي
 :(8)التاليم البنكي ويدعو للًتبية اغبوارية، اليت تتسم ابألنسنة، واليت تقوم على سباة أسس ىي 

، ىو أساس اغبوار بل لالو ىو اغبوار نفسو وإذا انتفي اغبب كانت سيطرة، اليت احلب
رسها القاىرون ضد اؼبقهورين، ىي ابلضرورة آفة يف اغبب ألهنا سبثل يف واقاها نزعة سيادية يبا

وابغبب ياًتف اإلنسان حبق غَته يف اغبياة الذي يتمثل يف ربقيق اغبرية، واغبب موقف شجاع ال 
 يقوم على مبدأ االستغبلل بل يولد يف اآلخرين الرغبة يف ربقيق اغبرية.

و، فإذا ، فبالتواضع واالقًتاب يستطيع احملاور أن يوصل حواره إذل من يستمع إليالتواضع
جال اإلنسان نفسو يف موقع أعلى فوق كل شيء، فإنو لن هبد إقباال من اآلخرين، فالغرور الذي 
هبال اإلنسان يتخيل أنو ىو فقط مالك للحقيقة ىذا الغرور يباد الناس عنو، فبالتارل ال يتم 

 اغبوار.

بيل اؼبثال، أن يثق ، وتاٌت الثقة ابلنفس والثقة يف اآلخرين، ففي ؾبال التاليم، على سالثقة
اؼبالم بنفسو، ويرى أنو فابل قادر على التاليم واغبوار، وكذلك أن يثق يف الناس الذي وباورىم، 
ألنو إن دل يثق بنفسو، فبل يقدر على إعطاء شيء لآلخر، وإن دل يثق بغَته دل يامل على اغبوار 

لتفاعل ماو، ومثل ىذه الثقة هبب بينو وبينهم، إذ أنو يرى أهنم غَت مؤىلُت أو غَت قادرين على ا
أن تام الرجال صبياا وال تقتصر على الصفوة فقط ويتطلب ثقة يف قدرهتم على اإلبداع وإعادة 

 اإلبداع.

، األمل ىو أساس اغبياة وأساس بقاء النفس دون مرض أو علة نفسية، يقول األمل
ل مزروع يف نفس اإلنسان وىذا فرايرى " إن اغبوار ال يبكن لو أن يوجد بدون أمل، ذلك أن األم

ما يدفاو إذل البحث مع بقية الرجال عن األفضل، واليهس ىو نوع من الصمت وإنكار للاادل بل 
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ىروب من مواجهتو، ومن ىنا نالم أن مواضع القهر اليت سبتهن فيها كرامة اإلنسان هبب أال تكون 
 اإلنسان.موضع أيس بل هبب أن تكون منطلقات أمل ألجل ربقيق إنسانية 

، إن اغبوار الناجح ىو الذي يقوم على أساس التفكَت النقدي الذي التفكري الناقد
يشخص الابلقة بُت الرجال وبُت الاادل، ووبتاج اغبوار اعبيد إذل تفكَت ماقد فاحص قادر على 

 توليد التفكَت اؼببدع.

ىذا ىو احملور الاام ، وعلى اؼبالم أن يامل على إاثرة الفكر لدى اؼبتالم و استثارة الفكر
 يف فلسفة فرايرى اليت تقوم على إاثرة الوعي يف السياسة والثقافة ويف كل شيء.

، إن اغبرية واألمن أمر مطلوب يف اغبوار بل يف كل عمل إنتاجي، فاإلنسان احلرية واألمن
 الذي يشار ابغبرية فيما يقولو يندفع إذل اإلبداع واالبتكار.

ه اتسع استخدام مفهوم األنسنة، كما اتسات الدعوة لتطبيقو يف ضوء أفكار فرايرى ىذ
على ـبتلف اؼبؤسسات اػبدمية خببلف اؼبؤسسات التاليمية، كالدعوة لتطبيق األنسنة يف 

 .(9)اؼبؤسسات الصحية، واؼبؤسسات الشرطية وغَتىا 

فاألنسنة بشكل عام تشَت للقدرة على فهم واحًتام اإلنسان يف ـبتلف أشكال وجوده 
وظروفو، واحًتام خصوصيتو اؼبادية والااطفية وتوفَت بيئة مناسبة ومروبة لو. كما تاٌت، يف ؾبال 
اؼبؤسسات اػبدمية، إعطاء خدمة إهبابية ومرضية للمستفيد وأسرتو، أتخذ يف اعتبارىا القيم 

ستفادتو من اإلنسانية، كاغبالة الااطفية للمستفيد، وقيمو وماتقداتو، وكرامتو واستقبلليتو أثناء ا
اػبدمة. يًتتب على ذلك أن األنسنة تاٌت االىتمام بوجهة نظر وقيمة ماينة ؼبا يانيو مصطلح 

 إنسان، وإهباد سبل للتاامل على ىذا األساس.

 :(:)وىناك من هبمل أبااد األنسنة مقارنة أببااد البلأنسنة يف اعبدول التارل 
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 أبعاد الالأنسنة أبعاد األنسنة

 التاامل مع اإلنسان ابعتباره شيء اخلية لئلنسانالنظرة الد

 النظرة لئلنسان ابعتباره سليب النظرة لئلنسان ابعتباره فاعل

 النظرة اؼبتجانسة للبشر النظرة لئلنسان على أنو متفرد

 اؼبيل للازلة الوحدة واالشًتاك مع اآلخرين

 فقدان اؼباٌت إضفاء اؼباٌت على أفاال البشر

 فقدان االستمتاع شخصياالستمتاع ال

 االنفصال عن اؼبكان اإلحساس ابؼبكان

 االختزال التضمُت

 ادلدخل النظري للدراسة: منظور رلتمع ادلخاطر ومؤسسات رعاية األطفال-3

يرجع الفضل يف لفت االنتباه واالىتمام السوسيولوجي ابؼبخاطرة اليت ربيط ابإلنسان يف 
بانوان:  أولريش بيك، والذي أصدر كتابو األول حول اؼبوضوعمرحلة اغبداثة إذل عادل االجتماع 

، (21)3::2، وسبت ترصبتو للغة اإلقبليزية عام 2:97عام  ؾبتمع اؼبخاطر: كبو حداثة جديدة،
. (22) 3117وأغبقو بكتاب آخر بانوان: ؾبتمع اؼبخاطر الااؼبي: حبثا عن األمان اؼبفقود، عام 

"ؾبتمع اؼبخاطرة " قد ظهر مع منتصف القرن الاشرين، أن  Ulrich Beckيرى أولريش بيك 
ابلوقاية والابلج  وىو ؾبتمع ساخط على تباات اغبداثة السلبية، يبحث يف كيفية إدارة اؼبخاطر

، مشَتا إذل أن ؾبتماات 2:97ماا. وىو ما أوضحو يف كتابو )ؾبتمع اؼبخاطر( الذي كتبو عام 
رغمة على مواجهة سلبيات اغبداثة وإهباد اغبلول النصف الثاين من القرن الاشرين ابتت م

والبدائل اؼبناسبة جملاهبة ربدتاهتا وإدارهتا، وىو ما أظباه ب " عقد اؼبخاطرة " اي مدى القدرة على 
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التحكم يف التهديدات واألخطار الناصبة عن الصناعة والقدرة على تاويضها. غَت أنو يف كتابو 
من ذلك، وىو كتاب )ؾبتمع اؼبخاطر الااؼبي: حبثا عن األمان اآلخر الذي كتبو باد عشرون سنة 

، قد فرق فيو بُت ؾبتمع اؼبخاطرة وؾبتمع اؼبخاطر الااؼبي، حيث يظهر جليا 3117اؼبفقود( عام 
لابت فيها و  ،أنو يتحدث عن "ؾبتمع عاؼبي" تنتشر فيو اؼبخاطر واألخطار يف ـبتلف األقطار

اغبدود القومية دورا ابلغا يف: عوؼبة اؼبخاطر واألخطار، ومنو توسيع  الاوؼبة وانسيابية التدفق وزبطي
 .نطاق عدم األمان اؼبصطنع

يارف أولريش بيك ؾبتمع اؼبخاطر أبنو "حالة من توافق الظروف أصبحت فيها فكرة 
إمكانية التحكم يف اآلاثر اعبانبية واألخطار اليت يفرضها ازباذ القرارات ؿبل شك ". وىنا نبلحظ 

ن اؼبخاطرة مرتبطة ابزباذ القرار بشهن سلوك ما قد وبقق لنا: إما فرصة وإما خطرا. ومع تفاقم أ
اؼبخاطر واألخطار مقابل الفرص فإن ؾبتمع اؼبخاطرة ابت يايش حالة من عدم األمان وأيضا 

( واألخطار risksالشك وفقدان اليقُت خبصوص إمكانيتو ومقدرتو على مواجهة تلك اؼبخاطر )
(dangers والتحكم فيها مكانيا وزمنيا. وؽبذا يتفق علماء اؼبخاطرة على أن عاؼبنا اليوم يايش )

 .حالة من فقدان اليقُت الااؼبي

ك أن اؼبخاطر تؤثر أيضا يف خيارات وقرارات أخري تتصل ابؼبؤىبلت ييري أولريش ب
اب التنبؤ بطبياة اؼبهارات الًتبوية والتاليمية، وابؼبسارات الوظيفية واؼبهنية. وذلك ألنو من الص

ؾبتمع  .واػبربات الاملية اليت ستكون مطلوبة يف ؾباالت االقتصاد اؼبقبلة اؼبتغَتة على الدوام
وال ياٍت  .نتاج وإدارة اؼبخاطر يف اجملتمع اغبديثإىو نظرية اجتماعية تصف  ، إذن،اؼبخاطر

ر، بقدر ماناٍت أنو ؾبتمع منظم مفهوم ؾبتمع اؼبخاطر بذاتو أنو ؾبتمع تزيد فيو مادالت اػبط
 .ؼبواجهة اؼبخاطر، ألنو مشغول ابؼبستقبل وابألمن بشكل متزايد. وىو الذي ولد فكرة اػبطر

يقول يف كتابو علم االجتماع: فأبرز أنتوين جيدنز بقوة الابلقة بُت الاوؼبة واؼبخاطر. و 
غبياة االجتماعية صبياها تقريبا. تؤدي الاوؼبة إذل نتائ  بايدة اؼبدي وتًتك آاثرىا على جوانب ا

غَت أهنا ابعتبارىا عملية مفتوحة متناقضة الاناصر، تسفر عن ـبرجات يصاب التكهن هبا أو 
السيطرة عليها. وبوسانا دراسة ىذه الظاىرة من زاوية ما تنطوي عليو من ـباطر. فكثَت من 

طر، زبتلف اختبلفا بينا عما ألفناه التغيَتات الناصبة عن الاوؼبة تطرح علينا أشكاال جديدة من اػب
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يف الاصور السابقة. لقد كانت أوجو اػبطر يف اؼباضي ماروفة األسباب والنتائ . أما ـباطر اليوم 
 .(23) فهي من النوع الذي يتاذر علينا أن نادد مصادره، وأسبابو، أو نتحكم يف عواقبو البلحقة

غبداثة السائلة" بادما كانت "حداثة ابزهبموند ابومان حالة ما باد اغبداثة "ويصف 
 "، يفاػبوف السائل" انوانواحدا منهم بعنون صلبة"، ففي سلسلة كتبو عن اغبداثة السائلة 

خطار اليت كانت تدور يف حدود الدولة القومية قد سالت اليوم يف ن اؼبخاطر واألأبإشارة منو 
من ذلك فيصل إذل مناطق وأمكنة ذل مدى أباد إفيسيل  ،عصر الاوؼبة ليتادى سيبلهنا حدوده

 .(24) أخرى، وسيبلن ااٍلرىاب واألضرار البيئية وغَتنبا سيًتتب عنو ال ؿبالة سيبلن اػبوف

اؼبخاطرة: نظرية اؼبانون  أما نيكبلس لومان فإنو يفرق بُت اؼبخاطرة واػبطر يف كتابو
لفرد ويرتكز على قرار ازبذه على أهنا: أًَذى ؿبتمل ىبيف ا risk سوسيولوجية، إذ يارف اؼبخاطرة

حتملة ابالستناد اذل الزمن. أما 
ُ
بنفسو، إهنا عملية حسابية أتخذ ابالعتبار اػبسارة والفائدة اؼب

فهو: اأَلذى احملتمل الذي يتارض لو الفرد بفال مؤثرات خارجية، اي دون أن  danger اػبطر
 .يتخذ الفرد نفسو قرارا بفال كذا

يف كتابو )عادل منفلت: كيف تايد الاوؼبة صياغة حياتنا( كما يارف أنتوين جيدنز 
اؼبخاطرة على أهنا: تلك اجملازفات اليت يتم تقويبها فاليا يف عبلقتها ابالحتماالت اؼبستقبلية. كما 
يقول إهنا ىي القوة الدافاة للمجتمع الذي يصر على التغَت والذي يريد ان وبدد مستقبلو وال 

 .د أو لقوى الطبياةيًتكو للدين او التقالي

 :ويرى جيدنز أن اؼبخاطر نوعان

ـباطر خارجية، و ىي ما ارتبط ابلتقاليد والطّبياة )األوبئة والفياضامات واجملاعة -
 واعبفاف والبيئة .. إخل(، واليت ربدث خارج إرادة االنسان.

قصور ـباطر مصناة )ـبلقة(، ىي اليت يتدخل فيها االنسان إبرادتو، واليت تنجم عن  -
 .وقلة خربة االنسان
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 :أما أورليش بيك فينطلق يف نظريتو من ثبلث منظورات وىي

الاوؼبة: حيث عملت على عوؼبة اؼبخاطر واألخطار وذبسيد اللحظة الكوزموبوليتانية  -
)البلقومية( مع تراجع الدولة القومية، فبات ضرورتا أن يتم فهم اؼبخاطر يف سياق عاؼبي وىو ما 

وزموبوليتانية اؼبنهجية"، بادما كانت تفهم يف سياق قومي داخلي "القومية يسميو ب "الك
 ".اؼبنهجية

التصوير واإلخراج: وىو ياٍت أن اؼبخاطرة واليت ىي أمر كارثي متوقع ومتنبه بو يتم  -
إخراجو وتصويره بوصفو "توقاا َذا مصداقية" ما يكسبو الصفة "اغبقيقية" فيشكل صورة مبطية 

ل الناس أبن الكارثة حاضرة بينهم، أي أن مستقبل الكارثة حاضرا، األمر الذي ذىنية يف عقو 
يهدف غالبا إذل مناها وتفاديها. والتصوير السينمائي للمخاطرة ال ياٍت تزوير اغبقيقة من خبلل 

إعبلمي للجمهور وللاادل حىت يدركوا مستقبل -تزوير ـباطر غَت حقيقية وإمبا ىو عرض سياسي 
نو يتم تفادي الوقوع يف الكارثة من خبلل التهثَت على القرارات اغبالية، وحسن إدارة اؼبخاطرة وم

 .الوضع والتحكم فيو

اؼبقارنة بُت اؼبخاطر البيئية واالقتصادية واإلرىابية: حبيث أن بيك انطلق يف ربليلو من  -
ـباطر اإلرىاب.  -ـباطر اقتصادية مالية  -ثبلث منطقيات للمخاطر الكونية وىي: ـباطر بيئية 

فاعترب أن اؼبخاطر البيئية واالقتصادية أتٌب )صدفة( أي عن حسن نية، أما ـباطر ااٍلرىاب فهي 
 )مقصودة( أي عن سوء نية.

ويربط بيك كل ىذه اؼبخاطر بثقافة اجملتمع الناشئة فيو وفق ما أظباه ب " اإلدراك الثقايف 
ستوى اؼبخاطرة ودرجتها، وكلما قلت إمكانية للمخاطرة " وىو أن كل ؾبتمع لو تقييمو اػباص ؼب

 .تقدير اػبطر اكتسب اإلدراك الثقايف اؼبتنوع للمخاطرة ثقبل أكرب

يف ضوء ىذه اؼبقوالت واألفكار ربيط دبؤسسات رعاية األطفال دوائر من اؼبخاطر تتسع 
سسات دولية لتشمل السياق الدورل بقضاتاه االقتصادية والسياسية واغبقوقية، ومكوماتو من مؤ 

أفبية وأىلية وأغلبها يؤثر على أوضاع مؤسسات الرعاية االجتماعية بشكل عام، ومؤسسات رعاية 
األطفال بشكل خاص، ودوائر متوسطة للمخاطر، تشمل القدرات االقتصادية للدولة، واذباىاهتا 
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ؤسسات السياسية، ورؤيتها لقضاتا الطفولة بشكل عام، ودوائر ـباطر أضيق ترتبط أبوضاع م
 الرعاية.

وتفًتض الدراسة، أن ىذا التصنيف لدوائر اؼبخاطر ىو ؾبرد تصنيف نظري، ال ياٌت 
الفصل التام بينها، وأن الواقع الاملي يفرض تداخبل مستمرا بُت ىذه الدوائر، ياقد من أوضاع 

 اؼبخاطر، ويهدد بشكل دائم االذباه كبو أنسنة مؤسسات الرعاية االجتماعية.

 دلنهجي للدراسةادلدخل ا-4

يتطلب دراسة أوضاع اغبوكمة واؼبناخ التنظيمي واألنسنة داخل مؤسسة رعاية أطفال 
 الشوارع صبع ثبلثة أنواع من البيامات ىي:

بيامات اثنوية عن اؼبؤسسة، تتالق ابلقوانُت اؼبنظمة للمؤسسة ولوائح الامل هبا، اؽبيكل 
 سسة، وقدرات اؼبؤسسة، وبيامات اؼبستفيدين.التنظيمي للمؤسسة، التوصيف الوظيفي داخل اؼبؤ 

بيامات ميدانية كيفية، ابالعتماد على دليل اؼبقابلة الفردية للااملُت، ودليل اؼبناقشة 
اعبماعية لؤلطفال ابؼبؤسسة. ىذا ابإلضافة إذل بيامات يتم صباها ابؼببلحظة ابؼبشاركة من خبلل 

 ماايشة األطفال داخل اؼبؤسسة.

تمدت الدراسة على أدوات كيفية عبمع البيامات، ًب إعدادىا يف ضوء ويف ضوء ذلك اع
 أبااد وخصائص اغبوكمة واؼبناخ التنظيمي واألنسنة.

 عينة الدراسة

سات الدراسة عبمع البيامات من فبثلُت عبميع فئات الااملُت ابؼبؤسسة دبختلف درجاهتم 
الدفاع االجتماعي اليت تتوذل الرقابة على وزبصصاهتم الوظيفية، وكذلك القيادات اإلدارية يف إدارة 

 اؼبؤسسة.
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ويف سبيل ذلك اعتمدت الدراسة على إجراء مقاببلت متامقة مع األطفال ابختبلف 
فئاهتم الامرية، ونظرا للاقبات اليت واجهت الدراسة، فقد عبهما لاقد كثَت من اؼبقاببلت خارج 

ية صباها الباحث يف سياق دراسة أخرى سابقة اؼبؤسسة، فضبل عن االستاانة ببيامات ميدانية اثنو 
عن أطفال اؼبؤسسة. وقد مشلت قائمة اؼبقاببلت اؼبيدانية مدير اؼبؤسسة، مدير الرعاية 
االجتماعية، مدير اؼبكتب الفٍت، مدير إدارة الدفاع االجتماعي، فبثلُت عن األطفال، فبثلُت عن 

 األخصائيُت االجتماعيُت.

 ادلنظمة لعمل دور الرتبية ابجليزة اثنيا: األطر القانونية

 قانون الطفل-1

، إجراءات ؿباكمتهم، وعقاب اجملرمُت ن األحداثهبش 2:85لسنة  42نظم القانون رقم 
لسنة  23لغى بصدور القانون رقم أُ ظل مطبقا يف مصر لفًتة طويلة إذل أن  والذي األحداث،
 ".انون الطفل"ق، واؼباروف ابسم (25) 7::2

 1996لسنة  12 الطفل بقى عليها قانونأ اليتاعد هم القو أ-أ

"من دل ذباوز سنة  وحاولت تاريف اغبدث أبن واليتنصت اؼبادة األوذل من ىذا القانون -
عشرة سنة ميبلدية كاملة وقت ارتكاب اعبريبة، أو عند وجوده يف إحدى حاالت التارض  شباين

(، 6:، 3تاريف كما ىو يف اؼبواد أرقام )بقى قانون الطفل اعبديد على ىذا الألبلكبراف" وقد 
 ل.عمبل بنص اؼبادة األوذل من اتفاقية حقوق الطف

: تتوفر اػبطورة ونأ، على 2:85لسنة  42كما نصت اؼبادة الثانية من القانون -
 :تيةاآلمن اغباالت  أيإذا تارض لبلكبراف يف  للطفلاالجتماعية 

 سلع أو خدمات اتفهة أو القيام  إذا وجد متسوال، وياد من أعمال التسول عرض
 لاابأب

 .هبلوانية، وغَت ذلك فبا ال يصلح موردا جدتا للايش

 إذا مارس صبع أعقاب السجائر، أو غَتىا من الفضبلت، أو اؼبهمبلت. 
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  إذا قام أبعمال تتصل ابلدعارة، أو الفسق، أو إبفساد األخبلق، أو القمار، أو
 .ون هباو خبدمة من يقومأاؼبخدرات أو كبوىا، 

  إذا دل يكن لو ؿبل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة يف الطرقات، أو يف أماكن غَت
 .مادة لئلقامة أو اؼببيت

 إذا خالط اؼبارضُت لبلكبراف، أو اؼبشتبو فيهم، أو الذين اشتهر عنهم سوء السَتة. 

 إذا اعتاد اؽبروب من مااىد التاليم أو التدريب. 

  يف  وأو من سلطة أم وا من سلطة أبيو أو وليو أو وصيالسلوك، ومارق ءسيإذا كان
إجراء قبل  أيحالو وفاة وليو أو غيابو أو عدم أىليتو، وال هبوز يف ىذه اغبالة ازباذ 

 والطفل ولو كان من إجراءات االستدالل إال بناء على إذن من أبيو أو وصيو أو أم
 .حبسب األحوال

 عائل مؤسبنيكن لو وسيلو مشروعة للتايش، والدل ذا إ . 

( منو ربت مسمى 7:يف اؼبادة ) يوقد أبقى قانون الطفل اعبديد على ىذه اؼبادة كما ى
 .حاالت التارض لبلكبراف

الذى تقل  للطفل( من القانون على أنو " تتوافر اػبطورة االجتماعية 4وتنص اؼبادة )-
السابقة أو إذا صدرت منو سنو عن الساباة إذا تارض لبلكبراف يف اغباالت احملددة يف اؼبادة 

( من قانون الطفل اعبديد وقد 8:وورد ذات النص يف اؼبادة ) ،واقاة تاد جناية أو جنحة
تضمنت ىااتن اؼباداتن على الطفل الذى يبلغ الساباة من عمره إذا افًتضت بو خطورة اجتماعية 

األمر الذى  وىووهنا، دون أن وبدد القانون سن أدىب يفًتض د ،ة تستتبع إنزال تدبَت ماُتنماي
( من اتفاقية حقوق الطفل اليت ألزمت الدول بتحديد سن أدىب يفًتض 51نصت عليو اؼبادة )

 .دوهنا عدم مسئولية عما يقع فيو
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وىناك حالو أخرى اعترب القانون الطفل فيها مارضا لبلكبراف، وىى حالو الطفل اؼبريض -
ياترب الطفل مارضا لبلكبراف إذا   ": على أنو( من قانون الطفل 5نص اؼبادة ) ىعقليا، إذ جر 

وأثبتت اؼببلحظة وقفا لئلجراءات  ي،أو ضاف عقل ى،، أو نفسيكان مصااب دبرض عقل
ة يف القانون أنو فاقد كليا أو جزئيا القدرة على اإلدراك أو االختيار حبيث ىبشى نواألوضاع اؼببي

دع أحد اؼبستشفيات اؼبتخصصة وفقا منو على سبلمتو أو سبلمة الغَت، ويف ىذه اغبالة يو 
 .لئلجراءات اليت ينظمها القانون

 التدابري القانونية ادلطبقة على األحداث-ب

وقسمت  ،الاقوابت اليت توقع على الطفل الطفل( من قانون 212عرفت اؼبادة )
ث إذل ثبل الطفلذل تقسيم عمر إ، فقد عبه اؼبشرع الطفلالاقوابت إذل ثبلث مراحل مرتبطة بسن 

 :يمراحل ى

 سنة 15من  أقلاألوىل: ادلرحلة 

 :التاليةيف ىذه اغبالة ىبضع الطفل لتدبَت من التدابَت 

( من قانون الطفل ابعتباره إحدى التدابَت اؼبطبقة على الطفل 9: عرفتو اؼبادة )التوبيخ-
صدر منو،  نو )التوبيخ ىو توجيو احملكمة اللوم والتهنيب إذل الطفل على ماأاذ جرى نصها على 

وياترب ىذا التدبَت من القوانُت اؼبهجورة يف (. ال ياود إذل مثل ىذا السلوك مرة أخرىوربذيره أب
التطبيق إذ قلما تلجه احملكمة إذل أعمالو على اإلطبلق، وال تشَت اإلحصاءات والدراسات إذل 

 .استامالو على اإلطبلق

بقوؽبا " يسلم الطفل إذل أحد أبوية، ( من قانون الطفل 214: عرفتو اؼبادة )التسلـــيم-
أو إذل من لو والوالية، أو الوصاية عليو، فإذا دل تتوافر يف أيهم الصبلحية للقيام بًتتيبو سلم إذل 

 .شخص مؤسبن يتاهد بًتبيتو وحسن سَته، أو إذل موثوق هبا يتاهد عائلها بذلك

انوما وطلب من حكم بتسليمو وإذا كان الطفل ذا مال أو كان لو من يلزم ابإلنفاق عليو ق
أن ياُت يف حكمة ابلتسليم اؼببلغ الذى وبصل من مال  يإليو تقرير نفقو لو ، وجب على القاض

الطفل ، أو ما يلزم بو اؼبسئول عن النفقة وذلك باد إعبلنو ابعبلسة احملددة ومواعيد أداء النفقة ، 
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يم الطفل إذل غَت اؼبلتزم ابإلنفاق ؼبدة ، ويكون اغبكم بتسليويكون ربصليها بطريق اغبجز اإلدار 
 . ال تزيد عن ثبلث سنوات

أما من سلم إليو اغبدث من األشخاص اؼبوضحُت هبذه اؼبادة وأنبل يف ذلك فقد عاقبتو 
جنية بدال من  ( من قانون الطفل ابلغرامة اليت ارتفع هبا القانون األخَت إذل مائيت225اؼبادة )

 . عشرين جنيها

( من قانون الطفل أبنو " يكون اإلغباق 215عرفتو ) :لتدريب ادلهيناإلحلاق اب-
ابلتدريب اؼبهٍت أبن تاهد احملكمة ابلطفل إذل أحد اؼبراكز اؼبخصصة لذلك، أو إذل أحد اؼبصانع، 

و اؼبتاجر، أو اؼبزارع اليت تقبل تدريبو، وال ربدد احملكمة يف حكمها مدة ؽبذا التدبَت، على أال أ
 ".اء الطفل يف اعبهات اؼبشار إليها على ثبلث سنواتتزيد مدة بق

وياترب ىذا التدبَت مقيدا غبرية الطفل إذ يفرض عليو باض  :اإللزام بواجبات معينة-
( من قانون الطفل بقوؽبا "االلتزام بواجبات ماينو يكون 216االلتزامات، وىو ما عرفتو اؼبادة )
، ةضور يف أوقات ؿبددة أمام أشخاص، أو ىيئات ماينفرض اغببحبظر ارتياد أنواع من احملال، أو 

أو ابؼبواظبة على باض االجتماعات التوجيهية، أو غَت ذلك من القيود اليت ربدد بقرار من وزير 
الشئون االجتماعية، ويكون اغبكم هبذا التدبَت ؼبدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثبلث 

 .سنوات

بوضع الطفل يف  ي( بقوؽبا " يكون االختبار القضائ217) و: عرفتياالختبار القضائ-
بيئتو الطبياية ربت التوجيو واإلشراف، مع مراعاة الواجبات اليت ربددىا احملكمة، وال هبوز أن تزيد 

على ثبلث سنوات فإذا فشل الطفل يف االختبار عرض األمر على احملكمة  يمدة االختبار القضائ
 بَت األخرى.لتتخذ ما تراه مناسباً من التد

: وياترب ىذا التدبَت من التدابَت اإليداع يف إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية-
( 218اؼبقيدة للحرية اليت تطبق على اغبدث، وقد جاء النص على تاريف ذلك التدبَت يف اؼبادة )

نصها على أنو "يكون إيداع الطفل يف إحدى مؤسسات الرعاية  ىمن قانون الطفل حيث جر 
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التاباة لوزارة الشئون االجتماعية أو اؼباًتف هبا منها، وإذا كان الطفل ذو  لؤلطفالماعية االجت
عاىة يكون اإليداع يف ماهد مناسب لتهىيلو، وال ربدد احملكمة يف حكمها مدة اإليداع. وهبب 

عشر سنوات يف اعبناتات وطبس سنوات يف اعبنح، وثبلث سنوات يف  عنال تزيد مدة اإليداع أ
ت التارض لبلكبراف، وعلى اؼبؤسسة اليت أودع هبا الطفل أن تقدم إذل احملكمة تقريرا عن حاال

 .حالتو وسلوكو كل ستة أشهر على األكثر لتقرر احملكمة يف شهنو

لؤلحداث اؼبصابُت  يوىذا التدبَت الابلج :اإليداع يف إحدى ادلستشفيات ادلتخصصة-
من قانون الطفل بقوؽبا "يلحق إبيداعو أحد  (219، وعرفتو اؼبادة )يأو نفس يدبرض عقل

اؼبستشفيات ابعبهات اليت يلقى فيها الاناية اليت تدعو إليها حالتو". وتتوذل احملكمة الرقابة على 
فًتة منها على سنة يارض عليها خبلؽبا  يبقائو ربت الابلج يف فًتات دورية ال هبوز أن تزيد أ

ذا تبُت ؽبا أن حالتو تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن تقارير األطباء، وتقرر إخبلء سبيلو إ
اغبادية والاشرين وكانت حالتو تستدعى استمرار عبلجو نقل إذل أحد اؼبستشفيات اؼبتخصصة 

 .لابلج الكبار

 سنة 16-15: ادلرحلة الثانية

، وقد جاء النص على ىذه اؼبرحلة يف الطفلتاترب ىذه اؼبرحلة من مستحداثت قانون 
( من 223( إذ جرى نصها على أنو )مع مراعاة حكم الفقرة األخَتة من اؼبادة )222اؼبادة )

القانون إذا ارتكب الطفل الذى بلغ سنو طبس عشرة سنة ودل يبلغ ست عشرة سنة جريبة عقوبتها 
اإلعدام أو األشغال الشاقة اؼبؤبدة أو اؼبوقتة وبكم عليو ابلسجن، وإذا كانت اعبريبة عقوبتها 

كم عليو ابغببس مدة ال تقل عن ثبلث شهور، وهبوز للمحكمة بدال من اغبكم على السجن وب
الطفل باقوبة اغببس أن ربكم عليو إبيداعو إحدى اؼبؤسسات االجتماعية مدة ال تقل عن سنة 

رتكب الطفل جنحة هبوز اغبكم فيها ابغببس فللمحكمة اطبقا ألحكام ىذا القانون. أما إذا 
وبة اؼبقررة ؽبا أن ربكم أبحد التدبَتين اػبامس والسادس اؼبنصوص عليهما بدال من اغبكم ابلاق

 .( من ىذا القانون212ابؼبادة )
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يبلغ من الامر طبسة عشر سنة ودل  الذيفهذه اؼبادة قد أسست وضاا خاصا للطفل 
يتجاوز ستة عشر سنة ويتمثل ىذا الوضع يف تدرج النزول ابلاقوبة يف باض األحيان على النحو 

 :التارل

  يف حالة ارتكاب جريبة عقوبتها اإلعدام أو األشغال الشاقة اؼبؤبدة أو اؼبؤقتة وبكم عليو
 ،ابلسجن

  ال يقل عن ثبلثة أشهر الذيإذا كانت اعبريبة عقوبتو السجن وبكم عليو ابغببس، 

  أجاز القانون للمحكمة إبدال عقوبة اغببس ابإليداع يف إحدى اؼبؤسسات االجتماعية
 ،تقل عن سنة مدة ال

  أما إذا ارتكب الطفل جنحة هبوز فيها اغبكم ابغببس فيحكم عليو أبحد التدبَتين ونبا
 .، أو اإليداع يف إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعيةياالختبار القضائ

أوذل اؼبراحل اليت هبوز فيها اغبكم باقوبة مقيدة للحرية وليس  يوتاترب ىذه اؼبرحلة ى
 .الطفل مدة الاقوبة يف أحد اؼبؤسسات الاقابية يبق ويبضتدبَتا ابؼباٌت السا

 سنة 18-16: ادلرحلة الثالثة

قانون الطفل اعبديد تنظيما َاخر ذلك أنو ارتفع ابغبد األدىن ليف ىذه اؼبرحلة وضع اؼبشرع 
( من قانون الطفل على أنو "ال 223إذ جرى نص اؼبادة ) الطفل،ذل سن إ وللاقوبة وذلك مرجا

عدام وال ابألشغال الشاقة اؼبؤبدة أو اؼبؤقتة على اؼبتهم الذى زاد سنو على ست عشرة وبكم ابإل
سنة ميبلدية، ودل يبلغ الثامنة عشر سنة ميبلدية كاملة وقت ارتكاب اعبريبة ويف ىذه اغبالة إذا 
ارتكب اؼبتهم جريبة عقوبتها اإلعدام وبكم عليو ابلسجن الذي ال تقل مدتو عن سبع سنوات، 

ذا كانت اعبريبة عقوبتها األشغال الشاقة اؼبؤقتة وبكم عليو ابلسجن، وال زبل األحكام السابقة وإ
( من قانون الاقوابت يف اغبدود اؼبسموح بتطبيقها 28بسلطة احملكمة يف تطبيق إحكام اؼبادة )
 . قانوما على اعبريبة اليت وقات من اؼبتهم
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يف قانون األحداث ذلك أهنا رغم رفع اغبد وقد جاءت ىذه اؼبادة أبحكام جديدة دل ترد 
انون الطفل إال أهنا أكدت يف هنايتها على أن ذلك ق( من 222األقصى للاقوبة عن اؼبادة )

( من قانون الاقوابت. وذلك باد النزول ابلاقوبة درجة 28التبديل للاقوبة ال ىبل بتطبيق اؼبادة )
 :ٌبوذلك كاآل

اإلعدام وبكم عليو ابلسجن ؼبدة ال تقل عن عشر  ذا ارتكب الطفل جريبة عقوبتهاإ-2
 ،سنوات

إذا كانت اعبريبة عقوبتها األشغال الشاقة اؼبؤبدة وبكم عليو ابلسجن الذي ال تقل -3
 ،مدتو عن سبع سنوات

 ،إذا كانت اعبريبة عقوبتها األشغال الشاقة اؼبؤقتة وبكم عليو ابغببس-4

جوازية للمحكمة أن أتخذ هبا من  وىيت ( من قانون الاقواب28مع تطبيق اؼبادة )-5
نصها على أنو "هبوز يف  ىعدمو، وىذه اؼبادة قد أضافت نزوال أخر جديد لصاحل الطفل وقد جر 

جلها الدعوى الامومية رأفة القضاة تبديل أمواد اعبناتات إذا اقتضت أحوال اعبريبة اؼبقامة من 
 :ٌبالاقوبة على الوجو اآل

 .ة األشغال الشاقة اؼبؤبدة أو اؼبؤقتةعقوبة اإلعدام باقوب-أ

 .عقوبة األشغال الشاقة اؼبؤبدة باقوبة األشغال الشاقة اؼبؤقتة-ب

ال هبوز أن ينقص عن  الذيقوبة األشغال الشاقة اؼبؤقتة باقوبة السجن أو اغببس ع-ج
 .ستة شهور

 .ال هبوز أن ينقص عن ثبلثة شهور الذيقوبة السجن باقوبة اغببس ع-د

 : تنظيم العمل مبؤسسات رعاية األحداث1982لسنة  37ر الوزاري القرا-2

الامل دبؤسسات رعاية األحداث، واؼبادل  2:93لسنة  48ينظم القرار الوزاري رقم 
، ويتضمن القرار يف مادتو األوذل قائمة خبمسة أنواع (26) 2:95لسنة  357ابلقرار الوزاري رقم 

األحداث وىي: مركز التصنيف والتوجيو، الوحدة  للمؤسسات االجتماعية اليت تقوم برعاية



 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                      اجلزء الثاين

 

922  

 
 
 

الشاملة، مؤسسات اإليداع، مؤسسات الفتيات اؼبارضة لبلكبراف، دور ضيافة اػبرهبُت. ويشرح 
 القرار يف ىذه اؼبادة اؽبدف من كل مؤسسة وماايَت االلتحاق هبا، وأقسامها الرئيسية.

يداعمؤسسات اإل الوحدة الشاملة مركز التصنيف والتوجيو  مؤسسات الفتيات اؼبارضات  
 للخطر

 دور ضيافة اػبرهبُت

يستقبل األحداث  اؽبدف
احملكوم عليهم، وحاالت 
اإليداع اؼبطلوب إعادة 
تصنيفها، ويتوذل توزيع 
أرابهبا على مؤسسات 

 اإليداع اؼببلئمة

زبتص ابستقبال 
األحداث اؼبنحرفُت 
واؼبارضُت لبلكبراف 

لدراسة أحواؽبم والتحفظ 
م مؤقتا، أو تتبع عليه

أحواؽبم وإيوائهم حىت 
تتوفر البيئة اؼببلئمة 
ػبروجهم أو انتقاؽبم 
 ؼبؤسسات اإليداع.

 

تاد إليداع األحداث احملكوم 
عليهم بقصد تنشئتهم 
اجتماعيا وأتىيلهم 

وإعدادىم للاودة للبيئة 
الطبياية باد إعداد البيئة 
لذلك، ٍب متاباتهم باد 
زبرجهم من خبلل برام  

رعاية البلحقة.ال  

تقوم على رعاية الفتيات 
 29البلٌب دل يبلغن من الامر 

سنة، من اؼبارضات 
لبلكبراف اعبنسي، أو البلٌب 
وبكم بسلب والية أوليائهن 
إذا كان لسلب الوالية صلة 
ابالكبراف اعبنسي، واحملكوم 
إبيداعهن لصلتو ابلدعارة 
واالكبراف اعبنسي، واجملٍت 

ة.عليهن يف جرائم دعار   

يلتحق هبا خرهبي 
اؼبؤسسات الذين ًب 

إعدادىم مهنيا أو تاليميا 
وًب التحاقهم أبعمال 

مناسبة أو مااىد تاليمية 
أعلى ويثبت من البحث 
االجتماعي حاجتهم إذل 
اإلقامة مؤقتا غبُت تدبَت 
ؿبل إقامة دائم أو إعادهتم 

 ألسرىم.

يلحق ابؼبركز وحدة  األقسام
لتبادل اؼبالومات 

مات واإلحصاءات.والبيا  

 مركز استقبال

 دار مبلحظة

 قسم ضيافة

 دار إيداع 

مكتب مراقبة اجتماعية 
 ورعاية الحقة

 قسم استقبال

 قسم إيداع

 قسم ضيافة

مكتب مراقبة اجتماعية 
 ورعاية الحقة

هبوز أنشاء مكتب مراقبة  دار ضيافة
 اجتماعية ورعاية الحقة

 

درج ربت النوع الثاين من اؼبؤسسات، فسنارض وؼبا كانت دور رعاية األحداث ابعبيزة تن
 ابلتفصيل لتفاصيل الوحدة الشاملة حسب القرار الوزاري.
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 مركز االستقبال:

 ىبتص بدراسة حاالت األحداث والتصرف يف شههنم من الفئات التالية:

 .األحداث الذين يتم القبض عليهم الرتكاهبم جريبة أو لتارضهم لبلكبراف 

 ن اؽبيئات اؼبختلفة لتارضهم لبلكبراف.األحداث احملالون م 

 .األحداث الذين وبضرىم ذويهم 

 .األحداث الذين وبضرون من تلقاء أنفسهم 

 دار ادلالحظة:

سنة، الذين ترى النيابة الاامة أو القضاء  26زبتص حبجز األحداث فبن يقل سنهم عن 
مرىم. وهبوز قبول حاالت إيداعهم فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم ومبلحظتهم غبُت الفصل يف أ

سنة فبن ال تتوافر فيهم خطورة إجرامية على أن توفر الشرطة اغبراسة البلزمة  26تزيد سنها عن 
 للتحفظ عليهم.

 مكتب ادلراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة:

يقوم بدراسة اغباالت احملولة إليو من النيابة أو الشرطة أو دور اؼببلحظة أو اغباالت 
ة ؼبراكز االستقبال، دراسة اجتماعية وطبية ونفسية للوقوف على عوامل االكبراف ورسم اؼبتقدم

 خريطة الابلج الواجبة.

ويقدم التقارير اؼبطلوبة للمحكمة واإلشراف على تنفيذ التدابَت اؼبنصوص عليها يف يف 
ة، كما قانون األحداث، ودراسة حاالت اػبطورة االجتماعية األخرى كالغياب عن مسكن األسر 

ىبتص مكتب اؼبراقبة االجتماعية بتنفيذ برمام  الرعاية البلحقة ػبرهبي اؼبؤسسات اؼبقيمُت يف 
 نطاق عملو.

حالة يف  31حالة يف اغبضر و 36ووبدد القرار عبء عمل اؼبراقب االجتماعي بادد 
 الريف.
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بة تقدًن وسبتد مهمة اؼبراقب االجتماعي لتوجيو وإرشاد األسرة، ويشمل برمام  اؼبراق
اؼبساعدات اؼبالية للحدث وأسرتو وتوجيهها للمصادر الرئيسية للحصول على اػبدمات أو 

 اؼبساعدات.

 قسم الضيافة:

ىبتص إبيواء األحداث الذين ربكم احملكمة بتسليمهم ؽبا كاائل مؤسبن أو حاالت التطوع 
حث االجتماعي عن الذين ىم يف حاجة ماسة إذل ىذه الرعاية لتصدع أسرىم واليت يسفر الب
 جوب قبوؽبم حىت تتوفر يف اغبالتُت الظروف اؼببلئمة إلعادهتم للمجتمع.

وهبوز أن يقبل حاالت اإليداع فبن أهنوا فًتة التدبَت احملكوم هبا ودل يتم عبلجهم اجتماعيا 
 وأتىيلهم وإعدادىم ؼبواجهة اجملتمع اػبارجي أو لظروف أسرية.

 دار اإليداع:

 ث الذين ربكم احملكمة إبيداعهم هبا.يودع هبا األحدا

 األقسام العمرية لألحداث

وبشكل عام ينص القرار الوزاري على أن تقسم صبيع اؼبؤسسات إذل اقسام حسب أعمار 
 األبناء على النحو التارل:

 قسم الشباب قسم الفتيان قسم األشبال قسم األطفال القسم
 18 15 12 7 العمر

 

 أو باض ىذه األقسام الامرية حسب تصنيفها. وهبوز أن تضم اؼبؤسسة كل

كما يشَت القرار يف مادتو الثالثة إذل تقسيم األبناء إذل أسر وتتهلف كل أسرة من ؾبموعة 
متجانسة من األفراد يف السن واؼبيول والقدرات، وتسمى أبظباء شخصيات أو مناسبات قومية أو 
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مشرفات اجتماعيات مقيمات ومبلحظون  وطنية. ويامل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي ويااونو
 يبكن االستفادة هبم يف اؼبسائل اإلدارية.

وىنا وبدد القرار عبء الامل لؤلخصائي االجتماعي بشكل ضمٍت وغَت ؿبدد بشكل 
دقيق، فلم ينص صراحة على عدد األطفال لكل أخصائي إال يف مكاتب اؼبراقبة االجتماعية نظرا 

اؼبؤسسة، بينما داخل اؼبؤسسة فقد حدد أخصائي لكل أسرة دون  ؼبا يًتتب عليو من عمل خارج
 ربديد حد أقصى غبجم األسرة.

ويشَت القرار يف نفس اؼبادة إذل إمكانية االستاانة يف عملية اإلشراف الليلي بطلبة اؼبااىد 
الاليا للخدمة االجتماعية وطلبة أقسام االجتماع بكلية اآلداب، ويبنح الطالب حق اإلقامة 

التغذية ابؼبؤسسة مقابل قيامو ابإلشراف الليلي، كما يصرف لو مصروف جيب ومقابل انتقال و 
 عن كل ليلة وبدده القرار دبائتان وطبسون مليما.

ومع ذلك دل قبد ابؼبؤسسة تفايبل ؽبذه اؼبادة اليت من اؼبمكن أن توفر موارد مالية عن 
 ارد بشرية يف حالة الاجز.طريق تقليل رواتب اؼبشرفُت الليليُت، أو توفَت مو 

وبدد القرار يف مواده الراباة واػبامسة والسادسة الرعاية الطبية والنفسية والتاليمية لؤلبناء، 
ما يضمن الكشف الدوري وتوفَت الابلج، وتقدير اغبالة النفسية لؤلبناء ومباشرهتم، وتوفَت نوع 

 دراسية ابؼبؤسسة.التاليم البلزم، وازباذ ما يلزم من إجراءات لفتح فصول 

أيضا يلزم القرار اؼبؤسسة بتدريب األبناء مهنيا إبنشاء ورش ومشاغل، على أن تقسم إذل 
أقسام تدريبية تسَت وفق منهاج موضوع يدرس يف زمن ماُت، وأقسام إنتاجية يلحق هبا االبن باد 

 يب.إسبامو التدريب ويؤدى األبناء امتحاما ويبنح الناجحون شهادات إبسبام التدر 

كما ينص القرار على ضرورة التخطيط للرعاية االجتماعية والصحية والتاليمية والنفسية 
والًتبوية واؼبهنية لؤلبناء، فالى كل مؤسسة إعداد خطة عمل تضمن رسم برمام  الرعاية ومتاباة 

 تنفيذه، وتقدًن تقارير دورية عن مدى النجاح لكل حالة.
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ىتمام بتنمية اؽبواتات بُت األبناء، واالىتمام ابلًتبية يؤكد القرار الوزاري كذلك على اال
الفنية والًتبية الوطنية والدينية والتوعية القومية. كما تامل اؼبؤسسة على تنمية القيادات بُت 

 األبناء، وتشجيع قدرة االعتماد على النفس.

طريقة الامل  27وحىت اؼبادة رقم  23ينظم القرار الوزاري يف مواده اليت تبدأ ابؼبادة رقم 
داخل اؼبؤسسة، من وضع برمام  يومي للامل، وتنظيم نوابت الااملُت، وإنشاء ملفات اجتماعية 
لؤلبناء، وإنشاء سجبلت تبُت مدى انتظام حضور األبناء يف كل األقسام، ونشاطهم، ودفًت 

 أحوال، وتاتمد مباذج ىذه السجبلت من اإلدارة الاامة للدفاع االجتماعي.

القرار كبو تنظيم اػبدمات األخرى اؼبقدمة لؤلطفال داخل اؼبؤسسة من مقررات  ٍب يتجو
التغذية، واؼببلبس، والتشغيل داخل أو خارج اؼبؤسسة باد التدريب، وصرف مصروف جيب 

 يتناسب مع عمر الطفل، ومصروف شخصي يف األعياد.

ر منذ ما يزيد عن وىي يف كل األحوال مقدرة يف القرار أبساار الاملة منذ صدور القرا
 ثبلثُت عاما، وال تتناسب مع أساار السلع يف الوقت الراىن.

 ٍب ينظم القرار إجراءات التاامل مع حاالت اؽبروب من اؼبؤسسة أو الزواج أو الوفاة.

وينص القرار الوزاري على تشكيل عبنة إشرافية بكل مؤسسة ويصدر هبا قرار من مدير 
 ابحملافظة، على أن تتكون من: عام مديرية الشئون االجتماعية

 مدير اؼبؤسسة ويكون مقررا للجنة.

 رئيس قسم إدارة الدفاع االجتماعي دبديرية الشئون االجتماعية اؼبختصة.

 فبثل عن شرطة األحداث بدائرة القسم التابع لو اؼبؤسسة.

 واحد من رجال األعمال أو الشخصيات الذين يبكنهم تقدًن خدمات للمؤسسة.
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 اؼبهتمُت بشئون األحداث ابؼبنطقة الواقع يف دائرهتا اؼبؤسسة.واحد من 

وينضم للمؤسسة اليت تديرىا صباية أىلية أعضاء من ؾبلس اإلدارة ال يزيد عددىم عن 
ثبلثة ىبتارىم رئيس ؾبلس اإلدارة، كما يضم التشكيل مندوب عن اإلدارة الاامة للدفاع 

 القاىرة واعبيزة. االجتماعي يف اؼبؤسسات الواقاة يف ؿبافظيت

 أما عن اختصاصات اللجنة فيحددىا القرار الوزاري على النحو التارل:

 االشًتاك يف وضع سياسة الامل الداخلي واإلشراف على تنفيذىا 

  الامل على انفتاح اؼبؤسسة على اجملتمع احمللى واالندماج فيو، واالستفادة من إمكانياتو
 يف حل مشاكل األبناء.

 اؼبشاكل اليت تواجو اؼبؤسسة وابنائها وخرهبيها. اإلسهام يف حل 

 .إهباد فرص عمل لتشغيل األبناء باد زبرجهم 

 .الربام  األخرى اؼبماثلة البلزمة للمؤسسة 

وتاقد اللجنة اجتماعاهتا مرة كل شهر على األقل، وهبوز صرف بدل انتقال ألعضاء 
 ا الشهن.اللجنة يف حالة توافر االعتمادات اؼبالية للمؤسسة يف ىذ

 عقد إسناد دور الرتبية ابجليزة للجمعية العامة للدفاع االجتماعي-3

ًب إسناد إدارة دور الًتبية ابعبيزة للجماية الاامة للدفاع االجتماعي اعتبارا من أول يوليو 
. ووبدد عقد اإلسناد التزامات كل 2:93مارس  32، دبوجب عقد إسناد ًب توقياو يف 2:93

ة للدفاع االجتماعي ووزارة التضامن االجتماعي لتحقيق أىداف دور الًتبية من اعبماية الاام
 ابعبيزة.

ووفقا لاقد اإلسناد، تلتزم اعبماية فور استبلم اإلعانة اؼبقررة باقد اإلسناد يف ازباذ 
اػبطوات التنفيذية، وأتدية اػبدمات اليت حددهتا أغراض اؼبشروع، وعليها أيضا تنفيذ اؼببلحظات 

 يهات اليت تبديها الوزارة.والتوج
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كما تلتزم اعبماية أيضا إبمساك حساب خاص ابؼبشروع يدون بو إيراداتو ومصروفاتو 
وتشمل اإليرادات اإلعامات اليت زبصصها الوزارة للمشروع وما يرد من تربعات غَت مشروطو 

 للمشروع.

والئحتها ينص عقد اإلسناد على أن يدار اؼبشروع وفقا للنظام األساسي للجماية 
الداخلية دون التقيد ابللوائح اؼبالية ولوائح اؼبخازن واؼبشًتتات واؼبناقصات واؼبزايدات اغبكومية.  
كما تلتزم اعبماية أبن تكون موازنة اؼبشروع مستقلة سباما عن موازنة اعبماية، وتلتزم ابلشخصية 

غبلل مبٌت اؼبشروع يف غَت اؼبميزة للمشروع، وعدم منحو يف أي وقت وأبية صورة إذل أحد أو است
 الغرض اؼبخصص من أجلو.

ىذا فضبل عن نص عقد اإلسناد على اعتبار مباين اؼبشروع وما ربويو من أاثث وذبهيزات 
ومستلزمات حالية أو مستقبلية مسلمة للجماية على سبيل اإلعارة اؼبؤقتة، وىو ما يضمن حق 

 ملكية أصول اؼبشروع للوزارة.

 زارة فتتحدد يف صرف اإلعانة يف مواعيدىا اؼبقررة دفاة واحدة.أما عن التزامات الو 

وتقر اعبماية حبق الوزارة أو من تنيبو من اعبهات اليت ؽبا حق الرقابة ابغبق يف إجراء 
فنيا وإدارتا وماليا وعلى اعبماية تقدًن األوراق واؼبستندات التفتيش على صبيع أعمال اؼبشروع 

 والدفاتر وصبيع التسهيبلت البلزمة لتحقيق ىذا الغرض.

 مالحظات على األطر القانونية ادلنظمة لعمل الدور-4

، ودل يتم ربديثو منذ 2:95وًب تاديلو عام  2:93يرجع صدور القرار الوزاري لسنة -
، 3119وًب تاديلو عام  7::2اع إصدار قانون الطفل الذي صدر عام ىذا التاريخ، كما دل ير 

 وىو ما يستوجب إصدار قرارا وزارتا جديدا.

دل وبدد القرار تاريفا للفئة اؼبستفيدة من اؼبؤسسة، حىت اليت نص عليها قانون الطفل، -
م واغبضامات إال أنو من اؼببلحظ أن ىناك تداخل بُت ثبلثة أنوع من اؼبؤسسات مثل دور األيتا
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ودور رعاية األطفال، دل يتم ربديد دقيق للفروق بينهم، فدور رعاية األطفال هبيز ؽبا القانون رعاية 
 األيتام أيضا، كما هبيز ؽبا استقبال أطفال أقل من سنتُت.

يهتم القرار الوزاري بكافة نواحي تربية الطفل واحتياجاتو، ولكن اعبوانب اؼبالية اؼبتالقة -
الشخصي للطفل وخبلفو ضايفة جدا ومقدره بقيمة الاملة يف شبانينيات القرن  ابؼبصروف

 الاشرين، وربتاج إعادة نظر لرفاو لقيمة تناسب ارتفاع األساار.

دل ينص القرار على ربديد عبء الامل لؤلخصائي االجتماعي داخل اؼبؤسسة، إال يف -
رج اؼبؤسسة، كما أن عبء الامل موضع واحد خاص دبكتب اؼبراقبة االجتماعية أي الامل خا

حالة يف الريف ياد مبالغا فيو وال وبدد ماايَت ربديده، وىو  31حالة يف اغبضر و 36احملدد ب 
 حاالت لكل أخصائي. 21ما نقًتح زبفضيو دبا ال يزيد عن 

يتضمن القرار الوزاري ؼبميزات ىامة دل يتم االستفادة منها يف الامل يف اؼبؤسسة، مثل -
 انة بطبلب كلية اػبدمة االجتماعية وأقسام االجتماع يف اإلشراف الليلي.االستا

ينص القرار الوزاري على الكثَت من خدمات الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية -
والطبية والتاليمية، لكنو ىبلو من اإلشارة لاملية متاباة جودة ىذه اػبدمات، وىبلو من اإلشارة 

 ات.لتقييم مقدمي ىذه اػبدم

دل يتطرق عقد إسناد اؼبشروع للجماية الاامة للدفاع االجتماعي غبدود تدخل الوزارة يف -
اعبوانب اإلدارية، وحدد إن إدارة اؼبشروع ابلكامل مسندة للجماية، ومع ذلك ىناك الاديد من 

تايُت الااملُت يف اؼبشروع اتباُت للوزارة، وىناك تدخل من جانب الوزارة يف توجيو اعبماية كبو 
 مدير الدار.

 اثلثا: نتائج الدراسة ادليدانية

 أوضاع احلوكمة داخل دور الرتبية ابجليزة-1

تارض الدراسة يف الفقرة التالية ألوضاع اغبوكمة داخل دور الًتبية ابعبيزة اعتمادا على 
 البيامات اؼبيدانية.
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 أوضاع ادلساءلة

ضمان احملاسبة اؼبالية، والقانونية، وياٌت قياس اؼبمارسات واػبطوات اليت يتم اتباعها ل
 واإلدارية، وأحياما السياسية.

تتسم األوضاع اإلدارية ابؼبؤسسة ابلتناقض الشديد، وتكاد تتبع نظامُت إداريُت، فبا ترتب 
عليو كثَت من اؼبشكبلت وتؤثر على أداء الااملُت. فالى الرغم من إسناد اؼبؤسسة للجماية الاامة 

فقا لاقد إسناد يسمح ؽبا إبدارة اؼبؤسسة، إال أن الواقع الفالي يفيد أبن للدفاع االجتماعي و 
اعبهاز الوظيفي ابؼبؤسسة منقسم إذل عاملُت حكوميُت، وعاملُت باقود تااقدت ماهم اعبماية 
اؼبسند ؽبا إدارة اؼبشروع، وىو ما ترتب عليو ازدواج أوضاع احملاسبة داخل اؼبؤسسة، نظرا 

 بع ؽبا الااملُت ابؼبؤسسة.الختبلف اعبهة التا

فالااملون اغبكوميون ىبضاون يف احملاسبة اإلدارية والقانونية للضوابط اؼبنظمة للامل 
داخل اعبهاز اغبكومي، وىي واضحة ومالنة، بينما الااملون التاباون للجماية ىبضاون 

مع االفًتاض  للمحاسبة داخل اعبماية وفقا لضوابط ال تتماثل ابلطبع مع الضوابط اغبكومية،
جدال أهنا واضحة ومالنة، وىو ما يؤدى الختبلف الاقوبة مع اثنُت من الااملُت ارتكبوا نفس 

 اػبطه.

وما ىبلق كثَتا من اؼبشكبلت بُت الااملُت ابؼبؤسسة، أن الااملُت اغبكوميُت يتم تايينهم 
ت السنوية، فضبل عن باقود دائمة على درجة مالية ويستفيدون من مزاتا مالية حكومية كالابلوا

االستفادة من خدمات التهمينات واؼبااشات. أما الااملُت ابعبماية فيتم تايينهم وفقا لاقد 
سنوي، وىبضع الباض منهم للتهديد إبهناء التااقد، فضبل عن عدم اؼبساواة يف األجور واؼبكافآت 

%، 391يُت حبافز مع الااملُت اغبكوميُت، وخَت مثال على ذلك استفادة الااملُت اغبكوم
% مقابل جهود، فضبل عن مكافآت دورية أخرى كل شهرين، بينما الااملُت التاباُت 211و

 %.211للجماية وبصلون على مقابل جهد فقط بنسبة 
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وابؼبثل فهناك مزاتا إدارية أخرى متاحة للااملُت اغبكوميُت مثل إاتحة الًتقي الوظيفي، 
غَت متاح للااملُت التاباُت للجماية، ويتم تربير تفضيل وتوذل مناصب قيادية يف اؼبؤسسة وىو 

تولية اؼبناصب القيادية للحكوميُت بضمان ؿباسبتهم عند اػبطه وفقا للضوابط اغبكومية اليت 
ستدفاهم لبللتزام ابللوائح والقوانُت، وىو تربير غَت ؿبايد، ألن تااقد اعبماية مع الااملُت ىبضاهم 

 ائح اعبماية عند اػبطه.أيضا ألحكام القانون ولو 

ومن األمور اؼبلفتة لبلنتباه، أنو رغم إسناد إدارة اؼبؤسسة للجماية، فهناك تدخل من 
جانب الوزارة يف ربديد أو تولية أشخاص باينهم لتوذل مناصب داخل اؼبؤسسة، حىت وإن ًب من 

ول إدارهتا أخصائي خبلل التااقد مع اعبماية. فاؼبؤسسة على مدار ما يزيد عن عشر سنوات دل يت
اجتماعي، ويتوذل اإلدارة مدير ذو خلفية أمنية. وىو ما يتاارض مع اللوائح اؼبنظمة ؼبؤسسات 

كان يتوذل إدارة اؼبؤسسة أخصائي اجتماعي، ولكن نظرا لوقوع   3114رعاية األطفال. فحىت 
م، أصدرت حادث وفاة ألحد األطفال نتيجة اإلنبال لتارضو ؼباس كهرابئي أثناء االستحما

الدكتورة أمينة اعبندي، وزيرة الشئون االجتماعية يف ذلك التوقيت قرارا أبن يكون مدير اؼبؤسسة 
، وباد ثورة يناير كان 3122من جهة أمنية، وتواذل على اؼبؤسسة مديرون من وزارة الداخلية حىت 

 اؼبيل لتفضيل مدير للمؤسسة ذو خلفية عسكرية.

ة يف إدارة اؼبؤسسة على الرغم من ربديد عبلقة الوزارة يكشف كل ذلك عن تدخل الوزار 
ابؼبؤسسة يف الرقابة فقط وفقا لاقد اإلسناد، وىبلو الاقد من أى اختصاصات للوزارة تتالق إبدارة 

 اؼبؤسسة.

أما فيما يتالق ابحملاسبة اؼبالية، فتخضع اؼبؤسسة )دور الًتبية ابعبيزة( ابعتبارىا مشروعا 
اية، ووفقا لبنود عقد اإلسناد، لرقابة يف اعبوانب اؼبالية من وزارة التضامن أو حكوميا مسندا للجم

من تنيبو من جهات االختصاص، ووبدد عقد اإلسناد أنو على اعبماية فتح حساب خاص 
للمشروع وإعداد تقرير موازنة سنوي عن اؼبشروع ترفع نسخة منو للوزارة، ىذا من جانب، ومن 

ن صبيع أنشطة اعبماية دبا فيها اؼبؤسسة زبضع لرقابة اعبماية جانب آخر فمن اؼبفًتض أ
الامومية، ويتوقف جودة الرقابة على قوة اعبماية الامومية ومادالت حضور األعضاء، وىو ما 
نشك فيو العتباريُت، يتالق االعتبار األول أبن اعبمايات الامومية بشكل عام يف غالبية 

الرقايب على النحو األكمل، بينما يتالق االعتبار الثاين اعبمايات األىلية ال سبارس دورىا 
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خبصوصية نشهة اعبماية الاامة للدفاع االجتماعي، واليت تشكلت من موظفُت سابقُت يف إدارة 
الدفاع االجتماعي، أي أن اعبماية دبثابة امتداد لاملهم اغبكومي، وردبا نشهت ابألساس لتيسَت 

ة، وما يؤكد ذلك أن غالبية أنشطة اعبماية ىي أنشطة مسندة أداء أنشطة حكومية اتباة للوزار 
من الوزارة ويكاد تنادم األنشطة ذاتية التمويل من اعبماية، كل ذلك هبال اعبماية خاضاة 

 ربت ضغط التخوف من إلغاء إسناد أي مشروع. -الوزارة –للجهة اإلدارية 

من خدمات اؼبؤسسة يف وعلى جانب آخر ال يوجد أي دليل على مشاركة اؼبستفيدين 
عملية اؼبساءلة، رغم وجود مبلحظات لؤلطفال والااملُت غَت اغبكوميُت على كثَت من بنود 
اإلنفاق داخل اؼبؤسسة، واليت يرون باضها بنود إنفاق غَت مربرة، وردبا تتم وفقا ػبطة يراىا الباض 

ة منها، فهناك أعمال صيانة ال تراعى األولوتات، فضبل عن اإلنفاق على خدمات ال تتم االستفاد
يرىا باض الااملُت واألطفال ابؼبؤسسة غَت ضرورية، وىو ما يشَت إذل عدم مشاركة اؼبستفيدين يف 
عملية التخطيط للمؤسسة، أو على األقل وضع األولوتات، إذل جانب وجود مغسلة ومكواة 

ئية لادة سنوات دون تغيَت مهملة وغَت مستغلة، وىناك من يتحفظ على استمرار مورد اؼبواد الغذا
رغم أن طرح مناقصة توريد اؼبواد الغذائية تتم بشكل سنوي، فهناك من يتساءل عن عدم تغيَته، 

 رغم ربفظ الباض من اؼبستفيدين على جودة باض اؼبواد الغذائية.

بشكل عام، ال يبكن القول إن أوضاع احملاسبة داخل اؼبؤسسة تتم بشكل جيد، فهناك 
اؼبؤسسة غَت ـبول ؽبم حق اؼبساءلة، فضبل عن ازدواج أساليب وفبارسات احملاسبة  مستفيدين من

داخل اؼبؤسسة، إذل جانب أن الابلقة بُت اعبماية اؼبسند ؽبا اؼبشروع والوزارة ال تتسم دبيزان قوى 
 متوازن.

 ادلشاركة

قييم ويقصد هبا قياس مدى اشًتاك اؼبواطنُت )اؼبستفيدين من اؼبؤسسة( ابلرأي والت
 والشكاوى واؼبقًتحات والتربعات يف أنشطة اؼبؤسسة اؼبختلفة.
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تكشف أوضاع اؼبشاركة داخل اؼبؤسسة عن تدىن واضح وتكاد تنادم إال يف حدود 
التربعات النقدية والاينية من باض اؼبواطنُت، ولكن تفتقد اؼبؤسسة لوجود خطة للمشاركة تاتمد 

مادالت أعلى للمشاركة، كما ينادم وجود مبلمح على رصد الوضع الراىن واستهداف ربقيق 
ؼبشاركة اؼبستفيدين من اؼبؤسسة من أولياء األمور، فضبل عن انادام مشاركة األطفال، وإشراكهم 
يف أنشطة تطوعية، كذلك ال توجد مبلمح ؼبشاركة اؼبؤسسة إبمكاماهتا وأطفاؽبا يف خدمة اجملتمع 

 احمللى.

ؤسسة ػبطة للمشاركة بشكل خاص، كما تفتقد فالى مستوى التخطيط، تفتقد اؼب
للتخطيط بشكل عام، فبل يوجد ابؼبؤسسة خطة اسًتاتيجية، أو حىت خطة عمل، وغالبا ما تكون 
موضوعا ؼبشروعات من جانب جهات تنموية أخرى ىي اليت تساى للمؤسسة وليس الاكس، أو 

أخرى لرعاية األطفال،  تكون موضوعا للتطوير وفق خطة اسًتاتيجية للوزارة ضمن مؤسسات
ويكشف كل ذلك عن أنو حىت وإن وجد زبطيط فإنو أيٌب من خارج اؼبؤسسة وليس من داخلها، 
وردبا يكون التخطيط للمشاركة ضمن ىذه األنشطة ابلصدفة. فبل يوجد ابؼبؤسسة رصد ألوضاع 

ة تستهدف اؼبشاركة وال تدرك مواطن القوة والضاف يف جوانب اؼبشاركة، وعليو ال توجد خط
اؼبشاركة داخل اؼبؤسسة، وىو ما يشَت لغياب أىداف خاصة ابؼبشاركة تساى اؼبؤسسة للوصول 

 إليها.

وعلى مستوى مشاركة األىارل، فهي يف الغالب تنحصر يف باض التربعات من رجال 
 أعمال أو فاعلو اػبَت الذين اعتادوا التربع للمؤسسة سواء تربع نقدى أو عيٍت يتمثل يف أغذية
ومشروابت، و مبلبس، ونظرا لادم وجود خطة للمشاركة، فليس لدى اؼبؤسسة خطة عبمع 
التربعات أو زتادهتا، أو استهداف متربعُت جدد، وترضى اؼبؤسسة ابلتربعات اليت أتتى ؽبا بشكل 
غَت ـبطط، وىى يف ذلك يف أشد االحتياج لتدريب فريق داخل اؼبؤسسة واعبماية اليت تديرىا 

ت جذب التمويل من خبلل التربعات، ويندر داخل اؼبؤسسة مشاركة األىارل بشكل على مهارا
 تطوعي، خاصة أولياء األمور، إال فيما ندر.

واستكماال لذلك ال تساى اؼبؤسسة إلشراك األطفال، وينادم وجود قنوات للمشاركة 
طرد من اؼبؤسسة، أو الفاالة لؤلطفال، فليس غريبا يف ىذا اإلطار أن يتم هتديد باض األطفال ابل

عقابو ابلنقل ؼبؤسسة أخرى قد تكون يف ؿبافظة بايدة إذا اشتكى من شيء أو عرب عن أحد 
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جوانب القصور يف اؼبؤسسة، ويتم الطرد أو النقل ؼبؤسسة أخرى بشكل قانوين تشًتك فيو 
م منها، اعبماية، وىناك باض األطفال الذين ًب نقلهم ؼبؤسسة يف ؿبافظات بايدة ما أدى ؽبروهب

وىنا يظهر جانب آخر يف اؼبؤسسة يبتاد عن استيااب األطفال حىت وإن كانوا ـبالفُت للرأي،  
 كما يظهر أيضا أن االلتزام بتطبيق القانون قد يستخدم لغَت صاحل األطفال.

استكماال لفكرة اؼبشاركة بشكل عام، واؼبشاركة اجملتماية للمؤسسات يف أدبيات التنمية، 
ؤسسة دورا يف خدمة اجملتمع احمللى احمليط هبا، فبا يًتتب عليو ابلتارل زتادة مشاركة أن يكون للم

اجملتمع احمللى أبفراده ومؤسساتو فيها، وىنا ال يوجد لدى اؼبؤسسة استيااب ؽبذه الفكرة، على 
الرغم من وجود إمكامات مادية وبشرية يبكن استثمارىا ػبدمة اجملتمع احمللى، حيث يبكن توظيف 
طاقات األطفال يف أنشطة تطوعية خارج اؼبؤسسة تساعدىم على اؼبدى البايد يف االندماج يف 
اجملتمع وليس االنفصال عنو داخل أسوار اؼبؤسسة، وليس أدل على ذلك من عدم اىتمام 
اؼبؤسسة بتنظيف وذبميل الشارع الرئيسي للمؤسسة الذى يبتلئ بكميات من األتربة وأكوام من 

اؼبباين، وىناك الكثَت من األفكار اليت يبكن توظيف طاقات اؼبؤسسة من خبلؽبا يف  القمامة وىدم
 خدمة اجملتمع احمللى.

 الشفافية

ىناك صاوبة يف اغبصول على اؼبالومات داخل اؼبؤسسة، حىت من قبل األطفال 
ع مدىن والااملُت، فاؼبؤسسة تتاامل حبكم اترىبها ابعتبارات أمنية وليس ابعتبارىا مؤسسة ؾبتم

اتباة عبماية أىلية، ليس لدى اؼبؤسسة موقع على اإلنًتنت، وليس للجماية ذاهتا موقع على 
اإلنًتنت، يسمح بنشر تقاريرىا السنوية، وميزانيتها السنوية، وحجم التربعات الواردة إليها، وحىت 

م زبزينها وليس على مستوى األطفال، فهناك تربعات عينية يتربع هبا أىل اػبَت لصاحل األطفال يت
من حق األطفال السؤال عنها، وعلى سبيل ذلك يفيد األطفال والااملُت أن ىناك رصيدا كافيا 
من اؼببلبس يف اؼبخزن ولكن مبلبس األطفال يف الزتارات اؼبيدانية توحى بادم قدرة اؼبؤسسة على 

 الوفاء ابحتياجات األطفال من اؼببلبس.
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ل اؼبؤسسة تنخفض فيها مادالت الشفافية  ىذا فضبل عن وجود أنشطة أخرى داخ
 كاألنشطة اؼبتالقة إبدارة الورش، واألنشطة اليت تتالق دبناقصات توريد احتياجات اؼبؤسسة.

 سيادة القانون

ليس من شك أن اؼبؤسسة تلتزم بتطبيق القواعد والقوانُت حبكم أهنا مؤسسة حكومية 
زدواج نظم إدارة الااملُت داخل اؼبؤسسة بُت ابألساس ًب إسنادىا عبماية أىلية، ولكن نظرا ال

عاملُت حكوميُت وعاملُت اتباُت للجماية، فهناك ازدواج يف القواعد والقوانُت اؼبتباة داخل 
اؼبؤسسة، ولكن من أكثر مواطن الضاف داخل اؼبؤسسة يف ىذا السياق ىو عدم وجود رؤية 

 عدم وجود الئحة عمل داخلي.ورسالة للمؤسسة تناكس على سياساهتا وخططها، فضبل عن 

تكتفي اؼبؤسسة بباض الكلمات اليت تاتربىا شاارا للمؤسسة، ولكن الشاار ال يغٌت عن 
الرؤية والرسالة، وفبا يزيد األمر صاوبة ىو عدم وجود رؤية ورسالة للجماية اؼبسند إليها اؼبشروع، 

ة والقائمُت عليها واؼبستفيدين منها فاملية إعداد الرؤية والرسالة تتم عرب مشاركة فاالة من اؼبؤسس
واجملتمع احمليط هبا، وإعداد الرؤية يف حد ذاتو هبذا الشكل يضمن ىذه اؼبشاركة، وتوفر الرؤية 

 والرسالة مايارا لتوجيو سياسات اؼبؤسسة وتقييمها.

وعلى الرغم من وجود الئحة مبوذجية ماتمدة من وزير التضامن ؼبؤسسات رعاية 
سسة ليس لديها الئحة داخلية، وتكتفي ابلقرارات الوزارية اؼبنظمة لامل اؼبؤسسة، األطفال، فاؼبؤ 

وىو ما يؤدى للتداخل بُت كون اؼبؤسسة جزء من منظومة الامل اغبكومي ابلوزارة وبُت كوهنا 
 نشاط اتبع عبماية أىلية، من اؼبفًتض أن يتوذل ؾبلس إدارهتا وضع لوائح وسياسات الامل.

 مكافحة الفساد

تتطلب مكافحة الفساد وجود نظام متكامل وفاال يف أي مؤسسة، وىبضع ىذا النظام 
للتقييم واؼبراجاة من حُت آلخر، وعلى ىذا اؼبستوى فبل يوجد داخل دور الًتبية ابعبيزة نظام 
واضح ومالن ؼبكافحة الفساد، وعلى الرغم من نص القرار الوزاري على تشكيل عبنة إشرافية ردبا 

حة الفساد أحد اختصاصاهتا، إال أهنا ال تساى لضم فبثلُت من األطفال يف يكون مكاف
اجتماعاهتا، غَت أهنا غَت منتظمة يف عقد االجتماعات، فضبل عن أن جدول أعماؽبا روتيٍت إذل 

 حد بايد.
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من الضروري التوضيح أن عدم وجود نظام متكامل ؼبكافحة الفساد ليس اهتاما للمؤسسة 
لق، ولكن عدم وجود ىذا النظام ال يضمن مكافحة الفساد حال وقوعو، ابلفساد على اؼبط

فاؼبؤسسة ليس لديها آلية للرصد يف حد ذاتو، وسبيل اعبماية للتاتيم على اؼبشكبلت اليت قد تشَت 
إذل شبهة فساد، وتفضل استبااد الشاكي، وىو ما حدث مع باض األخصائيُت، ذبنبا لتشويو 

 من إلغاء إسناد اؼبشروع. ظباة اعبماية، وردبا خوفا

ويارب األطفال واألخصائيُت، كما سبق اإلشارة يف موضع سابق، أن ىناك بنودا لئلنفاق 
غَت مربرة على أنشطة ال سبثل أولوية من وجهة نظر الااملُت، وإنفاق على أنشطة غَت مستغلة، 

عن تربعات عينية يرى  واستمرار مورد األغذية لفًتة طويلة رغم أن اؼبناقصة ذبدد سنوتا، فضبل
 األطفال أهنم ال يستفيدون منها ويتم زبزينها.

 االستجابة

من أكثر اؼبشكبلت وضوحا يف اؼبؤسسة تراجع درجة استجابتها الحتياجات اؼبستفيدين، 
فهناك احتياجات كثَتة لؤلطفال ال يتم تلبيتها من جانب اؼبؤسسة، وتسود وجهة نظر داخل 

تجابة لكل رغبات واحتياجات األطفال لضمان اندماجهم يف اجملتمع اؼبؤسسة أنو ال هبب االس
باد زبرجهم من اؼبؤسسة، وعليو ترى اؼبؤسسة أن االستجابة عبميع احتياجات األطفال، أو توفَت 
مستوى مايشة داخل اؼبؤسسة أعلى من مستوى مايشتهم خارج اؼبؤسسة من شهنو أن ياوق 

مل اؼبؤسسة مع األطفال على أهنا تقدم ؽبم خدمات ال اندماجهم باد زبرجهم. ويف ذلك تتاا
 هبدوهنا يف بيتهم االجتماعية، وعليهم أن يقبلوا دبا يقدم ؽبم.

من أبرز األمثلة على عدم استجابة اؼبؤسسة الحتياجات األطفال تلك االحتياجات 
ل الذين قبحوا يف اؼبتالقة دبسارىم التاليمي، حيث ال تلىب اؼبؤسسة االحتياجات التاليمية لؤلطفا

الوصول للمستوى اعباماي، وتفرض عليهم مسارا ؿبددا يف دراستهم قد ال يتناسب مع رغباهتم 
وميوؽبم، مثل فرض الدراسة يف كلية السياحة قسم فندقة، والتغاضي عن ميول األطفال لدراسة 

 أخرى تتناسب مع ميوؽبم خاصة ما يتالق منها بدراسة الفنون.
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بول شروط اؼبؤسسة لضمان استمرارىم التاليمي ربت التهديد باد ويضطر األطفال لق
اإلنفاق على التاليم، أو حىت التهديد ابلطرد من اؼبؤسسة ألن غالبية من يصل ؼبستوى اعباماي 

 سنة. 29يكون سنو قد قارب أو ذباوز 

 العدالة

ل ليس من شك أن ىناك عدالة يف تقدًن اػبدمات لؤلطفال داخل اؼبؤسسة، وتتاام
اؼبؤسسة مع األطفال على قدم اؼبساواة، إال من يبيل للشغب من وجهة نظر إدارة اؼبؤسسة، ولكن 
ما يصيب مايار الادالة داخل اؼبؤسسة، أن فرصة االستفادة من خدمات اؼبؤسسة غَت متاحة 
عبميع األطفال على قدم اؼبساواة، فًتضى وتكتفي اؼبؤسسة ابلامل مع فئات من األطفال الذين 

تون إليها سواء عن طريق قرارات إيداع من النيابة، أو عن طريق أسرىم، وباض اغباالت اليت يتم أي
ربويلها للمؤسسة عن طريق خط قبدة الطفل، وتغفل اؼبؤسسة عن وجود فئات أخرى كثَتة من 
، األطفال ؿبرومون من االستفادة من خدماهتا ردبا لادم مارفة هبا وكيفية االستفادة من خدماهتا

أو لسيادة صورة مبطية عن اؼبؤسسة بُت األطفال تبادىم عن اللجوء إليها، وىنا دل تبذل اؼبؤسسة 
جهدا ملموسا لتغيَت الصورة النمطية عنها، كما دل تبذل ؾبهودا يف الوصول إذل فئات األطفال 

 احملرومة من خدماهتا.

وطرق الرعاية هبا،  فغياب موقع إلكًتوين للمؤسسة مثبل يقلل من التاريف خبدماهتا،
ووبجبها إذل حد ما عن كثَت من األطفال األحق ابلرعاية، ىذا فضبل عن افتقار اؼبؤسسة لكثَت 

 من أشكال الدعاية والتواصل االجتماعي مع الفئات اؼبستهدفة. 

ومن جانب آخر ليس لدى اؼبؤسسة قدرات بشرية تسمح ابػبروج ألماكن ذبمع 
ذلك، وىناك باض اإلشارات لبلعتماد على باض السائقُت األطفال، وتفتقر لوجود خطة ل

 التاباُت للمؤسسة للقيام هبذه الوظيفة ولكنها حاالت مادرة.

 الكفاءة

نظرا ألن اؼبؤسسة تقدم خدمات رعاية األطفال بشكل ؾباىن فمن اؼبفًتض أهنا تتمتع 
 3رة للمؤسسة واليت تتجاوز ابلكفاءة يف تقدًن خدماهتا، ولكن ابلنظر غبجم اإلعانة السنوية اؼبقد

 341مليون جنيو، وابلنظر لادد األطفال اؼبوجودين ابؼبؤسسة وقت الامل اؼبيداين واؼبقدر حبوارل 
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طفبل، يبكن القول أن تكلفة رعاية الطفل الواحد يف السنة يقًتب من تساة آالف جنيو، ولكن 
لااملُت ابؼبؤسسة والذى يبلغ جزء كبَت من قيمة اإلعانة يذىب لبنود تتالق برواتب وأجور ا

عامبل متااقدا مع اعبماية، فيقلل ذلك من تكلفة رعاية  231عامبل، منهم  2:2عددىم 
 األطفال، دبا يؤثر على جودة اػبدمة.

ومن جانب آخر يقًتب عدد الااملُت ابؼبؤسسة من عدد األطفال الذين زبدمهم 
% 25أخصائي بنسبة  37جتماعيُت إذل اؼبؤسسة، على الرغم من البفاض عدد األخصائيُت اال

أطفال تقريبا لكل أخصائي اجتماعي، ولتخفيض  :تقريبا من إصبارل الااملُت ابؼبؤسسة، ودبادل 
 57ىذا اؼبادل إذل طبس أطفال لكل أخصائي ربتاج اؼبؤسسة بادد األطفال اغبارل إذل 

 اعيُت تقريبا.أخصائي، أي أن اؼبؤسسة حباجة إذل مضاعفة عدد األخصائيُت االجتم

ومن جانب آخر يقل عدد األطفال ابؼبؤسسة بشكل كبَت عن الطاقة االستياابية 
طفل حسب باض اإلفادات، واؼبؤسسة بذلك هتدر قدراهتا  2111للمؤسسة اليت تقًتب من 

 وإمكاماهتا اليت يبكن أن زبدم هبا أضااف عدد األطفال اغبارل.

اػبدمة اؼبقدمة، ومن شهن ذلك عدم إاتحة الفرصة ال يتوفر ابؼبؤسسة ماايَت ؿبددة عبودة 
إلدارة اؼبؤسسة أو اعبماية اؼبسند ؽبا اؼبشروع للحكم على أو تقييم ومتاباة اػبدمات، فمع األخذ 
يف االعتبار نسبة األطفال اؼبلتحقُت ابلتاليم، أو الذين تقدم ؽبم اؼبؤسسة رعاية تاليمية إذل إصبارل 

عبودة اػبدمة ستكشف البيامات الرظبية للمؤسسة أن ىذه النسبة ال األطفال ابؼبؤسسة كمايار 
% من إصبارل األطفال وىي نسبة منخفضة، وليس لدى اؼبؤسسة خطة لزتادهتا. ىذا 55تتجاوز 

فضبل عن عدم وجود بيامات متالقة بنسب التسرب من اؼبؤسسة أو مادالت االلتحاق هبا، 
يقدم ؽبم رعاية تاليمية من األطفال، وغياب اتم لربام   ماىيك عن مادالت اإلقباز التاليمي ؼبن

 التاليم اجملتماي.
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 الفعالية

تنخفض مادالت رضا األطفال عن اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسة ونوعيتها، على الرغم 
من ارتفاع درجة اعتمادية األطفال على اؼبؤسسة، وعدم قدرهتم يف الوقت اغبارل لبلستغناء عنها، 

َت من األطفال تنخفض درجة رضاىم عن أساليب اؼبااملة، والطرق اليت تلجه إليها إال أن كث
 اإلدارة يف الاقاب، فضبل عن ربفظ األطفال على جودة التغذية اؼبقدمة ونوعيتها.

إذل جانب ذلك ىناك حالة من عدم الرضى لدى جانب كبَت من الامالة خاصة 
ارنون بُت حجم األعمال اؼبوكلة إليهم وبُت أقراهنم من اؼبتااقدين مع اعبماية، والذين غالبا ما يق

 اغبكوميُت، رغم الفوارق يف األجور.

ىذا فضبل عن عدم اىتمام اؼبؤسسة بقياس رضى اؼبستفيدين، وخطة رفع مادالت الرضى 
عن خدمات اؼبؤسسة، فاؼبؤسسة تتاامل مع األطفال على أهنا تقدم إليهم خدمات جيدة وعليهم 

 ذا الوضع.الرضى هبذا هب

بشكل عام وبكم اوضاع اغبوكمة يف اؼبؤسسة تدخل اعبهة اإلدارية اؼبتمثلة يف الوزارة يف 
طرق اختيار القائمُت على اؼبؤسسة، وخاصة مديري اؼبؤسسة، وازدواج طرق وأساليب اختيار 
 الااملُت داخل اؼبؤسسة بُت عاملُت حكوميُت وعاملُت متااقدين مع اعبماية، لكل منهم أطر
قانونية خاصة ربكمو، وشكوى اؼبتااقدين مع اعبماية من أوضاع الامل اغبالية، ومطالبتهم 
الدائمة ابؼبساواة مع أقراهنم اغبكوميُت، وما يزيد من خطورة اؼبشكلة البفاض وعى إدارة اعبماية 

 اؼبسند ؽبا اؼبشروع يف التاامل مع الااملُت اؼبتااقدين وإدارهتم.

 من األطر القانونية اليت تصيغها الوزارة للتاامل مع مؤسسات وفضبل عن توفر الكثَت
رعاية األطفال، فهناك ضاف مؤسسي داخل اؼبؤسسة يتمثل يف غياب اللوائح الداخلية، وغياب 
الرؤية والرسالة، وضاف كبَت يف عملية التخطيط االسًتاتيجي للمؤسسة، فضبل عن غياب اػبطط 

 اؼبتالقة ابؼبتاباة والتقييم.

 أوضاع ادلناخ التنظيمي داخل دور الرتبية ابجليزة-2
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وفقا لئلطار النظري للدراسة يتكون اؼبناخ التنظيمي للمؤسسة من عدة عناصر سوف 
 نتناول كل منها على حدة فيما يلي:

 ياذليكل التنظيم

يتكون اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة من عدة مكومات، فيهٌب على قمة اؽبيكل التنظيمي 
ويتباو يف اؼبستوى الثاين للهيكل التنظيمي اؼبكتب الفٍت، وكيل الدور، اؼبدير  مدير الدور،

 البوبتجي الليلي.

ىبتص اؼبكتب الفٍت ابلبت يف مراسبلت اؼبؤسسة الصادرة والواردة للمدير من النواحي 
اغبركة، الفنية، أما وكيل الدور فيتباو مدير الرعاية االجتماعية، واؼبدير النوبتجي اؼبسائي، وقسم 

وشئون الااملُت، واؼبخازن، واغبساابت، وىبتص اؼبدير النوبتجى الليلي دبتاباة اإلشراف الليلي، 
واغبراسة الليلية. وياد مدير الرعاية االجتماعية اؼبسئول عن غالبية األقسام الفنية يف اؼبؤسسة، 

ت، مركز اؼبالومات فيدخل ضمن مسئولياتو األقسام االجتماعية، الورش اؼبهنية، مراقبة الوق
 والكمبيوتر، قسم اؼبتاباة والصيانة. ويوضح الشكل التارل اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة.
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وىناك الكثَت من اؼببلحظات على اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة، أوؽبا أنو يبيل للتاقيد اؼبتبع 

و متبع يف يف اعبهات اغبكومية، وليس التبسيط اؼبتبع يف مؤسسات اجملتمع اؼبدين، فكما ى
الوزارات واؼبؤسسات اغبكومية الكربى من وجود مكتب فٌت للوزير، فاؼبؤسسة حريصة على وجود 
مكتب فٌت ؼبدير الدور على أن التقصي عن دوره كشف ضاف جدواه ومن اؼبمكن إلغاؤه، 
يشغل مدير اؼبكتب الفٍت موظف حكومي سابق، وًب تايينو ابلوظيفة دبربر استثمار خربتو يف 

ؤسسة، ىذا مثال على أن اؽبيكل التنظيمي يبيل إذل النمط اإلداري اغبكومي، والذى ينت  عنو اؼب
 تضخم يف عدد الااملُت.

ومن السمات اؽبامة األخرى يف اؽبيكل التنظيمي عدم وجود توصيف وصيفي عبميع 
ومن مكوماتو على اإلطبلق، وىو من شهنو أن يناكس ابلسلب على األداء الوظيفي للااملُت، 

اؼبمكن أن يًتتب عليو أيضا تداخل يف االختصاصات من جانب أو صراعات عليها من جانب 
 آخر، ولكن األخطر التهرب من اؼبسئولية عند اػبطه.
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ومع دقة اؽبيكل التنظيمي ووضوحو رغم تاقده، إال أنو من اؼبلفت لبلنتباه أن اؼبغسلة 
لقسم اؼبتاباة والصيانة متاطبلن عن الامل، وىو واؼبكواة التاباة جملمع اػبدمات، والتابع بدوره 

خَت دليل على عدم وضوح اختصاصات مسئول قسم اؼبتاباة والصيانة، فضبل عن غياب خطة 
 واضحة وؿبددة للمتاباة والصيانة داخل اؼبؤسسة.

ومن األمثلة األخرى اؽبامة يف ىذا اإلطار أن مركز اؼبالومات والكمبيوتر يتكون من جهاز 
رل واحد، وعرب مدير اؼبؤسسة عن شدة احتياج اؼبؤسسة لشبكة إلكًتونية تربط أقسام حاسب آ
 اؼبؤسسة.

 منط القيادة

يتسم مبط القيادة ابؼبؤسسة ابلنمط اغبكومي، األداء أبقل جهد، واغبفاظ على الشكل 
جتماعي، دون اؼبضمون، والشيء اؼبؤكد أن ابتااد القيادة عن اعبوانب الفنية اؼبتالقة ابلامل اال

واتسامها بفكرة االلتزام فقط، ذلك الذي ترتب على استبااد األخصائيُت االجتماعيُت من توذل 
إدارة اؼبؤسسة على مدار إحدى عشر عاما، لو من اعبوانب السلبية أكثر من اعبوانب اإلهبابية، 

اإلنساين، ولكنو حىت وإن اتسم أداء اؼبديرين ذوو اػبلفية األمنية، من الشرطة أو اعبيش، ابلباد 
يف ىذه اغبالة يتسم ابلباد اإلنساين اػبَتي، وليس اؼبهٍت. ىذا فضبل عما يتولد من إحباط لدى 

 األخصائيُت االجتماعيُت نتيجة فقدان الًتقي يف الامل لتوذل إدارة اؼبؤسسة حسب الكفاءة.

نوعا من عقاب  لقد كان ازباذ القرار بضرورة توذل إدارة اؼبؤسسة مديرا ذو خلفية أمنية،
اؼبؤسسة والااملُت فيها نتيجة اإلنبال الذى تسبب يف حالة وفاة أحد األطفال، ومع األخذ يف 
االعتبار أن أداء باض اؼبديرين ذوى اػبلفية األمنية قد مال قدرا من رضا األطفال والااملُت، 

تماعي، وحجب ويذكرون يف ذلك اسم كمال الشريف، إال أنو حبكم عدم زبصصو يف الامل االج
منصب مدير اؼبؤسسة عن األخصائيُت االجتماعيُت، قد ترتب عليو بشكل أو آبخر ربديد 
تطلاات األخصائيُت االجتماعيُت يف التدرج يف السلم الوظيفي ابلقدر الذى وببط آماؽبم يف 

 التطلع واؼبيل لئلقباز.
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لذي ىبلق مبطا من ويًتكب مع كل ذلك غياب التخطيط واؼبتاباة والتقييم على النحو ا
القيادة حىت وإن كان بو قدرا من االلتزام، إال أنو بكل أتكيد يبتاد عن بث اؼبثابرة، وال يدعو 

 لئلقباز يف أداء اؼبهام.

 منط االتصال

يشخص مبط االتصال يف اؼبؤسسة أبنو بنمط اتصارل مباشر ومقيد، فياتمد على 
دفق اؼبالومات بشكل رظبي يف اعبهاز الوظيفي الابلقات اؼبباشرة، ليست ىناك قنوات مفتوحة لت

 من جانب، كما أنو منقطع إذل حد ما عن اعبماية اؼبسند ؽبا اؼبشروع.

فنظرا الزدواج تباية الااملُت يف اؼبؤسسة، تتادد جهات االتصال وتشابك، ونظرا البتااد 
ااملُت وسيلة اعبماية، والبفاض حضورىا يف اؼبؤسسة مقارنة ابلوزارة، ىبتلط على باض ال

االتصال اليت عليهم اتباعها، فكثَت من الااملُت اؼبتااقدين مع اعبماية يطالبون الوزارة ابلتايُت، 
أي الامل باقد دائم، وربليل ىذا اؼبوقف ينم عن مقارنة أوضاعهم ابلامالة اؼبؤقتة يف اعبهاز 

 اغبكومي، رغم أهنم ياملون يف مؤسسة أىلية.

 على اغبالة اؼبانوية للامالة اؼبتااقدة مع اعبماية، ويبدو أن يناكس كل ذلك بشكل سلىب
قنوات االتصال بينهم وبُت اعبماية من جانب، وبينهم وبُت الوزارة من جانب آخر قنوات اتصال 
غَت سليمة، فمنهم من بذل ؾبهودا للوصول للوزيرة للبت يف أوضاعهم، وعند زتارهتا للمؤسسة ًب 

مناقشتو، ويف ىذا السياق ال توجد مبادرات من اعبماية للتدخل مع حجبهم عن عرض اؼبوضوع و 
الااملُت سواء بتوضيح موقفهم القانوين يف الامل، أو تطمينهم على مستقبلهم الوظيفي، األمر 
الذى يزيد من النتائ  السلبية على اغبالة اؼبانوية من جانب، وعلى األداء الوظيفي من جانب 

 آخر

 التكنولوجيا

دم اؼبؤسسة التكنولوجيا يف أداء عملها على اإلطبلق، على الرغم من وجود ال تستخ
باض الكوادر اليت تتاامل مع اغباسب اآلرل وتديره استخدام األطفال لو، حىت وإن كان يف ؾبال 
الًتفيو، ولكن يبكن االعتماد عليهم يف تطوير إدخال التكنولوجيا يف األداء اإلداري للمؤسسة، 

لكًتوين للمؤسسة، فاألداء اإلداري يتم من خبلل الشكل الورقي التقليدي ويبتاد وإدارة موقع إ
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بشكل مطلق عن التاامل اإللكًتوين، رغم أن ىناك كثَت من اعبمايات األىلية لديها موقع 
إلكًتوين، وتدير أعماؽبا بشكل ياتمد على التكنولوجيا، إال أن ذلك غَت متوفر يف اعبماية اؼبسند 

 ع، وكذلك غَت متوفر يف اؼبؤسسة.ؽبا اؼبشرو 

وبذلك فاؼبؤسسة حباجة لتطوير بيئة عمل ومناخ تنظيمي يناسب استخدام التكنولوجيا، 
وحباجة أيضا لتدريب بسيط للااملُت على استخدام التكنولوجيا يف الامل، خاصة مع استاداد 

 مؤسسات متااونة مع اؼبؤسسة لتهسيس شبكة إلكًتونية داخلها.

 ماعي ومشاركة العاملني يف اختاذ القراراتالعمل اجل

سبق يف سياق ربليل أوضاع اؼبشاركة داخل اؼبؤسسة اإلشارة إذل تراجع مادالت اؼبشاركة 
داخل اؼبؤسسة سواء من جانب الااملُت أو من جانب اؼبستفيدين من األطفال، وينادم األمر 

استباادا عن اؼبشاركة يف صناعة القرار فيما يتالق ابؼبشاركة يف صناعة القرار، ومن أكثر الفئات 
داخل اؼبؤسسة األطفال، حىت وإن كانت قرارات تتالق خبدماهتم، ماىيك عن القرارات اؼبتالقة 
ابلتخطيط ؼبستقبل اؼبؤسسة، كذلك اغبال للااملُت، خاصة اؼبتااقدين مع اعبماية، الذين لديهم 

رين وال يتساوون يف األجور، إذل جانب شاور أبن يتحملون أعباء يف الامل متساوية مع اآلخ
استبااد اؼبتااقدين مع اعبماية من توذل باض اؼبناصب اليت تفضل اؼبؤسسة إسنادىا لاامليُت 
حكوميُت بدعوى ضمان ؿباسبتهم، وزتادة يف اغبرص من إىدار موارد اؼبؤسسة، وىو اؼبنطق 

 الذى يسرب شاورا بادم الثقة يف الاامليُت غَت اغبكوميُت.

زبلق ىذه اغبالة أسلواب يف التاامل يتاارض مع روح الامل اعبماعي، فمع البفاض 
مستوتات اؼبشاركة، وتراجع مادالت الثقة، تتولد روح أمانية تبتاد عن روح الفريق، حىت وإن  
كانت ىناك ؿباوالت للظهور ابلامل اعبماعي. ولكن ىذه الشروط اؼبوضوعية واؼبشكبلت 

 خصبة هتدر روح الفريق. اؼبًتاكمة توفر أرضية
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 احلوافز

ىبتلف يف اؼبؤسسة نظام اغبوافز الرظبية وغَت الرظبية للااملُت، فالى مستوى اغبواز الرظبية، 
% للااملُت اغبكوميُت، ومقابل 211% ومقابل ؾبهود 311ىناك حوافز مالية تتمثل يف حافز 

أنو ليس ىناك تساوى بُت صبيع  % للااملُت اؼبتااقدين مع اعبماية، أي211ؾبهود فقط بنسبة 
الااملُت يف نظام اغبوافز اؼبالية، أما اغبوافز غَت الرظبية، فالااملُت اغبكوميُت أمامهم فرص 
لبلستمرار يف الامل ابؼبؤسسة باد بلوغ سن اؼبااش، ابلتااقد مع اعبماية، وىناك حاالت مثيلة يف 

 اغبكوميُت. اؼبؤسسة على ذلك، بينما ىذه الفرص غَت متاحة لغَت

وغَت ذلك فاضوية اعبماية اؼبسند ؽبا اؼبشروع، حبكم اترىبها، متاحة للااملُت إبدارة 
الدفاع االجتماعي بشكل عام، وىو ما يوفر ؽبم فرص للامل أبجر أيضا، أو اغبصول على 

 مكتسبات أخرى، لبلستمرار يف اؼبؤسسة.

 وغَت ؿبفزة وتقلل من دوافع كل ذلك ىبلق بيئة ؿبيطة غَت مشجاة لامل غَت اغبكوميُت
 الامل باكس الااملُت اغبكوميُت.

 أوضاع أنسنة رعاية األطفال داخل دور الرتبية ابجليزة-3

يكشف رصد وربليل أوضاع حوكمة اإلدارة وطبياة اؼبناخ التنظيمي داخل دور الًتبية 
نة، ويبكن أن نصفها ابعبيزة عن أن رعاية األطفال ابؼبؤسسة تبتاد إذل حد كبَت عن ظبات األنس

 Child Non-Basedأبهنا ليست مؤسسة رعاية متمركزة على الطفل 
Organization ، ويبكننا أن كبلل على مستوى كل مؤشر من مؤشرات األنسنة السباة

السابق عرضها يف اإلطار النظري، ولكن نظرا لوجود شواىد يف سياق ربليل اغبوكمة واؼبناخ 
األنسنة، فسوف نشخص حالة أنسنة الرعاية داخل اؼبؤسسة على التنظيمي مرتبطة دبؤشرات 

 النحو التارل:

 ادليل للسيطرة والعنف مقابل احلب

فالتاامل مع الطفل، ىو تاامل ال وبتوي الطفل دبا يسرب لو مشاعر اغبب والود، ولكنو 
ن طريقة تاامل قائم بشكل دائم على السيطرة والتحكم. ويستحضر األطفال بسرعة عند سؤاؽبم ع
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التاامل ماهم مواقف الانف يف اللفظ والفال من جانب اإلدارة، ومواقف التهديد ابلاقاب الذي 
يصل مع الباض للتهديد ابلطرد من اؼبؤسسة أو على أقل تقدير النقل ؼبؤسسة أخرى كنوع من 

 الاقاب.

ومع ذلك يؤكد األطفال على حسن تاامل باض الااملُت، أو حىت باض اؼبديرين يف 
فًتات اترىبية يف عمر اؼبؤسسة، ولذلك يبكن القول اهنا حاالت فردية من األنسنة مع الطفل، 

 القائمة على اغبب، وليست أسلواب مؤسسيا يف دور الًتبية ابعبيزة.

 ادلن واإلحسان مقابل التواضع

 وبايدا عن الاقاب، ىناك من يتاامل مع األطفال يف اؼبؤسسة على سبيل اؼباايرة أو اؼبن،
فالااملون يقدمون لؤلطفال خدمات لن هبدوىا يف بيئتهم، وحسب قول باض اؼبسئولُت، أنو ال 

 هبب اؼببالغة يف تلبية احتياجات األطفال حىت ال يتاودوا على ذلك.

يبكن إذن إصباال وصف التاامل مع األطفال على أنو تاامل إقصائي، ال يفتح أمامهم 
ار، سواء مع اإلدارة اؼبباشرة، أو مع اعبماية اؼبسند ؽبا قنوات اتصال، وال ىم قائم على اغبو 

 اؼبشروع.

 الشك واحلذر مقابل الثقة

تنادم الثقة يف أطفال اؼبؤسسة بشكل مطلق من قبل اإلدارة، وتنخفض ثقة اإلدارة يف 
نفسها، فاؼبؤسسة على طول اترىبها، تقل ثقتها يف األخصائيُت االجتماعيُت، وربجب عنهم توذل 

قيادية، وقيادات اإلدارة ذو اػبلفية األمنية تدعم الشاور ابنادام ثقة الااملُت يف أنفسهم،  مناصب
وتًتاجع بشكل واضح ثقة اإلدارة يف األطفال، وال يوجد ما يشَت لبناء ىذه الثقة يف األطفال 

 على مستوى اؼبمارسة، أو التخطيط.
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 اإلحباط مقابل األمل

س خارج اؼبؤسسة من وصمة أهنم أطفال اؼبؤسسة، يااين األطفال اؼبلتحقُت دبدار 
وتطاردىم ىذه الوصمة يف تااملهم مع ابقي أطفال اؼبدارس، ويزيد من ىذه الوصمة اليت تولد 
اإلحباط يف االندماج يف اجملتمع، اختبلف طبياة فئات األطفال داخل اؼبؤسسة، فهناك أطفال 

سسة وبوي دار مبلحظة فتيات، والسكان يف بقرارات إيداع من النيابة، فضبل عن أن مقر اؼبؤ 
البيئة احمليطة يرون أطفال يف دخوؽبم وخروجهم من اؼبؤسسة مقيدين ويتباون ضابط أمن، وىو ما 

 يدعم تصور األىارل أبن اؼبؤسسة ترعى ؾبرمُت من األطفال فيزيد تدعيم الوصمة.

 تبلحق أطفال اؼبؤسسة، دل قبد أي مبادرات من اؼبؤسسة ؼبواجهة الوصمة االجتماعية اليت
سواء داخل اؼبدارس اليت يدرس هبا أطفال اؼبؤسسة، أو يف البيئة احمليطة، فاؼبؤسسة غَت منفتحة 
 على اجملتمع ابلقدر الذي يقلل من ىذه الوصمة، رغم توفر اإلمكانيات اليت تساعدىا على ذلك.

 عدم اإلحساس ابألمن واحلرية

دم اإلحساس ابألمن واالطمئنان للمستقبل، وىم يتولد لدى األطفال إحساس دائم با
دائما ربت ضغط وتفكَت دائم يف اؼبستقبل، ىناك قليل من األطفال يشق طريقو بصااب ابللجوء 
للتاليم، وينجح اثنُت فقط من أطفال اؼبؤسسة يف الوصول للتاليم اعباماي، ولكن ربت ضغط 

سنة،  29باادىم من اؼبؤسسة لتجاوزىم سن التهديد ابغبرمان من اإلنفاق على التاليم، أو است
 يقبلون أن ربدد ؽبم اؼبؤسسة مسارىم يف التاليم على غَت رغباهتم وميوؽبم.

اؼبشكلة األكرب، فيمن دل ينخرطوا يف التاليم، فالتدريب اؼبهٍت يف اؼبؤسسة ؿبل شك يف 
اليا خارج اؼبؤسسة، سبكُت األطفال من مهنة جيدة ياتمد عليها يف اؼبستقبل، حىت من ياملون ح

فقد جاء عملهم، حسب إفادات األطفال، دببادرة من صاحب الامل، وليس دببادرة من 
 اؼبؤسسة، وىي حالة فردية، دل تتكرر.

يكشف رصد أوضاع األطفال داخل اؼبؤسسة إصباال، أن التاامل مع الطفل يتم على كبو 
، ويبتاد إذل حد كبَت عن توفَت البيئة ال يفهمو كإنسان، وال وبًتم خصوصيتو اؼبادية واؼبانوية

اؼبناسبة لنموه، فهناك من يتاامل مع األطفال كهشياء، يف الاناية ابلنظافة الشخصية، وتقدًن 
خدمات الطاام مثبل، وحىت خدمات اؼبلبس، فتقدًن ىذه اػبدمات على سبيل اؼبثال، تتاامل مع 
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انتباه كل من يدخل اؼبؤسسة اؼبظهر الاام نزالء اؼبؤسسة كرقم، ؾبموع، وليس أفراد، حيث يلفت 
لزى األطفال، الذى يبتاد عن التنسيق واالىتمام، فتقدًن ىذه اػبدمة تبتاد عن اؼباٌت، هتتم 
ابلشكل وليس اعبوىر، كذلك اغبال يف الوجبات، فهي من حيث نوعها وجودهتا ال تراعى 

 خصوصية وميول األطفال.

 عاية األطفال داخل دور الرتبية ابجليزةالتحليل الرابعي ألوضاع أنسنة ر -4

تساى الدراسة يف ىذه الفقرة لبلعتماد على نتائ  ربليل الوضع الراىن لطبياة رعاية 
األطفال داخل دور الًتبية ابعبيزة يف ربديد النقاط اإلهبابية والسلبية يف البيئة الداخلية واػبارجية 

 SWOTوالضاف والفرص والتهديدات للمؤسسة، وىي ما يطلق عليو ربليل نقاط القوة 
analysis ٍب ؿباولة إجراء ربليل رابعي لتفاعل ىذه الاناصر األرباة أمبل يف صياغة ،

 اسًتاتيجيات للتدخل لتحسُت أنسنة رعاية األطفال داخل اؼبؤسسة.
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 حتليل البيئة الداخلية -أ

وكمة واؼبناخ التنظيمي يهتم ربليل البيئة الداخلية بكل ما ىو داخل اؼبؤسسة من أبااد اغب
 وتشخيص أبااد أنسنة الرعاية

 مواطن الضاف مواطن القوة
 اإلمكانيات اؼبادية للمؤسسة
 توفر اؼبوارد اؼبالية واستمراريتها
 الرقابة اغبكومية اؼبالية واإلدارية

 

 عدم وجود رؤية ورسالة للمؤسسة
 عدم وجود الئحة عمل داخلي للمؤسسة

 زباذ القرارضاف مستوى اؼبشاركة يف ا
غياب أساليب ربفيز الااملُت اؼبتااقدين مع 

 اعبماية
 تدخل الوزارة يف إدارة اؼبؤسسة

 ضاف مستوى الشفافية داخل اؼبؤسسة
 انادام استخدام التكنولوجيا يف الامل اإلداري

 عدم انفتاح اؼبؤسسة على اجملتمع احمللى
ضاف القدرة اؼبؤسسية للجماية اؼبسند ؽبا 

 اؼبشروع
 حتليل البيئة اخلارجية -ب

يهتم ربليل البيئة اػبارجية بكل ما متالق ابألطر القانونية، والبيئة السياسية، واالجتماعية، 
 وخصائص اجملتمع احمليط ابؼبؤسسة.

 ادلخاطر الفرص

 أطر قانونية داعمة 

 إرادة سياسية ؼبواجهة مشكلة أطفال الشوارع 

 خطة اسًتاتيجية لتطوير مؤسسات رعاية 
 طفالاأل

  الصورة النمطية السلبية عن أطفال
 اؼبؤسسة
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 االسرتاتيجيات ادلقرتحة لتعزيز أنسنة رعاية األطفال داخل دور الرتبية ابجليزة -ج

تساى ىذه الفقرة لتحليل تفاعل إهبابيات وسلبيات كل من البيئة الداخلية واػبارجية، 
عاية األطفال داخل اؼبؤسسة، للوصول إذل اسًتاتيجيات للتدخل من أجل ربسُت أساليب ر 

 وربسُت نظام اغبوكمة دبا يبيل كبو األنسنة.

 البيئة الداخلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيئة اػبارجية

 نقاط القوة
 اإلمكانيات اؼبادية للمؤسسة-
 توفر اؼبوارد اؼبالية واستمراريتها-
 الرقابة اغبكومية اؼبالية واإلدارية-

 نقاط الضاف
 لمؤسسةعدم وجود رؤية ورسالة ل-
 عدم وجود الئحة عمل داخلى-
 ضاف مستوى اؼبشاركة يف ازباذ القرار-
غياب أساليب ربفيز الااملُت -

 اؼبتااقدين مع اعبماية
 تدخل الوزارة يف إدارة اؼبؤسسة-
ضاف مستوى الشفافية داخل -

 اؼبؤسسة
انادام استخدام التكنولوجيا يف الامل -

 اإلدارى
 تمع احمللىعدم انفتاح اؼبؤسسة على اجمل-
 ضاف القدرة اؼبؤسسية للجماية-

 الفرص
 أطر قانونية داعمة-
إرادة سياسية ؼبواجهة مشكلة أطفال -

 الشوارع
خطة اسًتاتيجية لتطوير مؤسسات -

 رعاية األطفال

 اسًتاتيجيات توساية
 زتادة عدد األطفال داخل اؼبؤسسة-
 زتادة اؼبوارد الذاتية للمؤسسة-
- 

 اسًتاتيجيات ربسُت
 داد رؤية ورسالة للمؤسسةإع
 إعداد الئحة عمل داخلي للمؤسسة-
 فتح قنوات للمشاركة يف ازباذ القرار-
 تطوير أساليب ربفيز الااملُت-
 ربسُت أساليب اؼبساءلة والشفافية-
 استخدام التكنولوجيا يف إدارة اؼبؤسسة-
 إنشاء موقع إلكًتوين للمؤسسة-
 رفع مستوى اؼبشاركة اجملتماية-
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 لقدرة اؼبؤسسية للجمايةدعم ا-
 اؼبخاطر

الصورة النمطية السلبية عن أطفال -
 اؼبؤسسة

 اسًتاتيجيات ربسُت
 فصل ما يتالق بنيابة اإلحداث عن مقر اؼبؤسسة-
 برام  توعية للمجتمع احمللى-

 اسًتاتيجيات انكماشية
 

ل ىذه من اؼبهم إجراء ورش عمل داخل اؼبؤسسة مع اإلدارة وفريق الامل واألطفال حو 
االسًتاتيجيات، ومراجاتها، والوصول إذل ترتيب ألولوتات ىذه االسًتاتيجيات، ٍب البدء يف 
صياغة أىداف أنسنة رعاية األطفال اؼبؤسسة، وترصبة ىذه األىداف يف خطة اسًتاتيجية 
للمؤسسة، وخطة تنفيذية للاام األول على األقل، وتدريب فريق للمتاباة والتقييم من داخل 

 سة ابلتااون مع اعبماية، لضمان االلتزام بتنفيذ اػبطة االسًتاتيجية.اؼبؤس
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 رابعا: توصيات الدراسة

 تنتهي الدراسة إذل عدد من التوصيات نارضها على النحو التارل:

 .التوعية إبهبابيات قانون الطفل، والتدابَت اليت يتضمنها مع األطفال اؼبارضُت لبلكبراف 

 ري ؼبؤسسات رعاية األطفال.تطوير وربديث القرار الوزا 

 .ضرورة االلتزام ببنود عقد اإلسناد يف إدارة اؼبؤسسة 

 .رفع القدرة اؼبؤسسية للجماية الاامة للدفاع االجتماعي 

 .إعداد رؤية ورسالة لدور الًتبية ابعبيزة، يشارك فيها األطفال والااملُت 

 .إعداد الئحة عمل داخلي لدور الًتبية ابعبيزة 

 ًتاتيجية، وخطة تنفيذية للمؤسسة.إعداد خطة اس 

 .تطوير خطط للمشاركة، واحملاسبة، ترتكز على األطفال والااملُت 

 .فتح قنوات ؼبشاركة األطفال يف صناعة القرار داخل اؼبؤسسة 

 .تنفيذ أنشطة تطوعية لؤلطفال يف اجملتمع احمليط 

 استخدام التكنولوجيا يف إدارة دور الًتبية ابعبيزة 

 كًتوين للمؤسسة.إنشاء موقع إل 

 .تطوير أساليب لتحفيز الااملُت غَت اغبكوميُت 

 .تدريب اعبهاز الوظيفي على مبادئ وأسس اغبوكمة وأنسنة رعاية األطفال 
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 .الامل على تطوير وثيقة ماايَت جودة مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 

 اذلوامش وادلراجع

ؼبؤسسية ودورىا يف دعم برام  الرعاية األبااد البيئية ا، أمينة إبراىيم مهتدي دمحم (2)
شراف ، إ)ماجستَت( طروحة، أدراسة ميدانية لباض مؤسسات رعاية األطفال األيتام االجتماعية:

ماهد الدراسات والبحوث  ،جاماة عُت مشس، مصطفي إبراىيم عوض، مدوبو مصطفى فتحي
 .3128اإلنسانية، قسم الالوم ، البيئية

 األطفال يف مؤسسات الرعاية، انظر: ( حول دراسات جودة حياة3)

 مصر يف يتام يفمتطلبات جودة مؤسسات الرعاية االجتماعية لؤل، أضبد يأضبد عبد اغب-
شراف تومادر مصطفى اضبد صادق، مرفت صبال ، إطروحة )ماجستَت(، أإطار تنظيم اجملتمع

 .3127 ،قسم تنظيم اجملتمع ،كلية اػبدمة االجتماعية  ،جاماة حلوان، الدين على

من النفسي وكل من اؼبرونة النفسية كمتغَت وسيط بُت الشاور ابأل، نور السيد دمحمأىبو -
شراف سيد ، إطروحة)دكتوراه(، أسرتا بدور الرعايةأغوط النفسية وجودة اغبياة لدي احملرومُت ضال
 .3128، قسم الصحة النفسية ،كلية الًتبية  ،جاماة طنطا، ضبد البهاص، اضبد اغبسيٍت ىبللأ

تقدمها باض مؤسسات الرعاية  تقوًن اػبدمات اليت، عماشة مَتفت دمحم رمضان أبو-
شراف حامد دمحم عمارة، إ ،طروحة )دكتوراه(األطفال، أالبديلة واناكاسها على جودة حياة 

 .3128، قسم االقتصاد اؼبنزرل ة،كلية الًتبية النوعي  ،جاماة دمياط، دمحم زغلول طو سلوى

-Eman Ahmed Rashad El Sakka, Quality of Life Among 
Children Deprived from Family Care in Residential 
Institutions in El Beheira Governorate, Thesis (M.S.), 
Supervisors By Mahassen Ahmed Abd El Wahed, Doaa Abd 
El salam Amin, Fathia Khamis Kassem, Alexandria 
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University, Faculty of Nursing, Department of Public Health 
Nursing, 2017. 

متطلبات تطبيق ماايَت اعبودة داخل مؤسسات الرعاية ، أسامة عبد الفتاح دمحم-
، إشراف زينب ماوض الباىي، عماد دمحم عبد السبلم، أطروحة )دكتوراه(، االجتماعية لؤلطفال

 .:312، قسم ؾباالت اػبدمة االجتماعية ،كلية اػبدمة االجتماعية  ،جاماة الفيوم

 حول مباذج من دراسات ىذا التيار البحثي، انظر: (4)

مواجهة اؼبشكبلت السلوكية  دور اؼبؤسسات االجتماعية يف، مروة ؿبمود ؿبفوظ ضو-
، ضحى عبد الغفار يشراف سوسن إظباعيل عبد اؽباد، إ)ماجستَت( أطروحة ،ألطفال الشوارع

، قسم الالوم اإلنسانية البيئية ،ماهد الدراسات والبحوث البيئية ،عُت مشسجاماة ي، اؼبغاز 
3126. 

يوائية يف فاالية خدمات الرعاية االجتماعية ابؼبؤسسات اإل، دمحم إظباعيلؿبمود اضبد -
الازيز اؼبدين، دمحم  إشراف دمحم عبد، طروحة )ماجستَت(، أتدعيم قدرات ومهارات األطفال األيتام

، قسم التخطيط االجتماعي ،كلية اػبدمة االجتماعية  ،سيوطأجاماة ، ن حسنالرضب عبد
3128. 

جتماعية دور منظمات اجملتمع اؼبدين يف دعم اغبقوق اال، مبايبإالشايف  هللا عبد ظبر عبد-
إشراف دمحم أضبد ، أطروحة )ماجستَت( ،دراسة ميدانية دبدينة اؼبنصورة ألطفال اؼبؤسسات اإليوائية:

 .3128االجتماع، قسم  ،دابكلية اآل  ،جاماة اؼبنصورة، سرين دمحم صادقغنيم، ن

دراسة تطبيقية على دور  حداث يف مصر:تشرد األ، ظبا عبد الاظيم اضبد شاكر-
إشراف ثروت دمحم شليب، أشرف ، طروحة )ماجستَت(، أاؼبؤسسات الاقابية والرعاية االجتماعية

 .3129، م االجتماعقس، دابكلية اآل،  جاماة بنها، أضبد فرج

 ( حول تاريف اغبوكمة ومؤشرات قياسها، انظر:5)
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مي ماىر اعبمال، تقييم اغبوكمة يف قطاع الرعاية الصحية األولية )ؿبافظة الفيوم(، مركز -
 .3124اؼبالومات ودعم ازباذ القرار، مركز الاقد االجتماعي، 

ة لنمط تطبيقها يف خاص إشارةمع  ىاماايَت و دمحم حسن يوسف، ؿبددات اغبوكمة -
 .3118مصر، بنك االستثمار القومي، 

للتنمية،  تَتفند وىبو، مؤسسة وجدي: اؼبؤسسات، ترصبة ببلكمان، حوكمة راشيل-
3117. 

-Daniel Kaufmann and Aart Kraay, Governance 
Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? 
The World Bank, World Bank Institute, Global Governance 
Group and Development Research Group, Macroeconomics 
and Growth Team, Policy Research Working Paper 4370. 

-Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-
Lobatón, Governance Matters, The World Bank: 
Development Research Group, Macroeconomics and 
Growth and World Bank Institute, Governance, Regulation 
and Finance, Policy Research Working Paper 2196, October 
1999. 

 ( حول تاريف اؼبناخ التنظيمي ومؤشرات قياسو، انظر:6)

لة شامي صليحة، اؼبناخ التنظيمي وأتثَته على األداء الوظيفي للااملُت: دراسة حا-
جاماة "أدمحم بوقرة" بومرداس، رسالة ماجستَت، إشراف: أونيس عبد اجمليد، كلية الالوم االقتصادية 

 .3121والتجارية وعلوم التسيَت، جاماة أدمحم بوقرة بومرداس، 
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 اؼبناخ توجيو يف التاليمية سايد بن عبد هللا بن ماصر الشقصي، فاعلية التشرياات-
عمان، رسالة ماجستَت، قسم الًتبية والدراسات  سلطنة يف يميةالتال يف اؼبؤسسات التنظيمي

 .3122اإلنسانية، كلية الالوم واآلداب، جاماة نزوى، 

ميهويب فوزي، اؼبناخ التنظيمي السائد داخل اؼبؤسسة الصحية وعبلقتو ابالحًتاق -
لوم اإلنسانية النفسي لدى اؼبمرضُت: دراسة ميدانية لباض اؼبؤسسات الصحية ابلااصمة، ؾبلة الا

 .319-289واالجتماعية: عدد خاص اؼبلتقي الدورل حول اؼبااماة يف الامل، ص: 

( دمحم أركون، نزعة األنسنة يف الفكر الاريب: جيل مسكويو والتوحيدي، ترصبة: ىاشم 7)
 .8::2، دار الساقي، 2صاحل، ط

 ( حول تاريف األنسنة ومؤشرات قياسو، انظر:8)

 اؼبقهورين، ترصبة: يوسف نور عوض، دار القلم، بَتوت. ابولو فرايري، تاليم-

-Zorica Stanisavljević Petrović, Marija Cvetković, 
Aleksandra Jovanović, Humanization of school according to 
the ides of Paulo Freire, Facta Universitatis Series: 
Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 11, 
No1, 2012, pp. 33 – 42. 

 ( يف ذلك انظر:9)

-Les Todres, Kathleen T. Galvin & Immy Holloway, 
The humanization of healthcare: A value framework for 
qualitative research, International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being. 2009; 4: 68_77. 
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-UNODC, Criminal Policy Humanization and further 
legislative development in The Kyrgyz Republic: Analytical 
review, UNODC Prison Reform Project in the Kyrgyz 
Republic, 2010. 

(9) Les Todres, Kathleen T. Galvin & Immy Holloway, 
The humanization of healthcare: A value framework for 
qualitative research, International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being. 2009; 4: 70. 

(10) Ulrich Beck, Risk society: Towards a new 
modernity, Translated by Mark Ritter, London: SAGE 
Publications, 1992. 

( أولريش بيك، ؾبتمع اؼبخاطر الااؼبي: حبثا عن األمان اؼبفقود، ترصبة: عبل عادل 22)
 .3117وآخرون، اؼبركز القومي للًتصبة، القاىرة، 

علم االجتماع، ترصبة فايز الصياغ، بَتوت، اؼبنظمة الاربية للًتصبة،  ،جيدنز أنتوين( 23)
3116. 

، 2ة حجاج أبو جرب وىبة رؤوف عزت، طترصب ( زهبمونت ابومان، اػبوف السائل،24)
 .3128بَتوت: الشبكة الاربية لؤلحباث والنشر، 

، وقد عدل ابلقانون 7::2مارس سنة  39( اتبع يف 24( اعبريدة الرظبية الادد )25)
 39، والادد 3119يونية سنة  26مكرر يف  35، اعبريدة الرظبية الادد 3119لسنة  237رقم 
 .3119يولية سنة  21يف 

بشهن الامل دبؤسسات رعاية األحداث،  2:93لسنة  48( القرار الوزاري رقم 26)
 لسنة. 357واؼبادل ابلقرار الوزاري رقم 


